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 «نوعجار هيلإ اّنِإَو لل اًنإ»

 ءادهإلا

هلل فرع نم لإ
دعمو اًيكز قت يأ هب ىلاعت 

لم ائيمأ اًدئارو اًدشرم 
 اًبيهم اًمامإو ه

 : لماعلا ملاعلا هللاب فراعلا ىدلاو ةليضف :ةودق

 « ىنيسحلا نمحرلادبع ىلع دمحم خيشلا»

 ..داقو ,ةيمالسإلا ةسردملا ىلإ دهملا نم ىنهجوو «مالسإلا مولعل ,هنع هللا ىضر .ىنرذن

 خسملا عئارذ نم ىقرطف ىمحت ةعانم ىنصحي ءٌىوسلا قيرطلا ىلع ىلوألا ىاطخ

 .هيوشتلاو

 .اهمادقأ تحت ةنجلاو «رصتنم مالسلادبع ةديرف ةديسلا» ىمأ ىلإو

 «ىلوخلا نيمأ ذاتسألا» :ىلوصألا ليلجلا مامإلا ىخيش ىلإو

 نم ىنملع امو .ةيمالسإلا ةسردملا ف ىروذج خيسرتو جهنملا ليصأتب هل نيدأ ىذلا

 : ف تنافت «ىلوخلا نيمأ ةنيمأ ةروتكدلا» «بابيشلاو ملعلا ةديقف ,ةيلاغلا قنبا ىلإو

 ءانييق ةعماجب تايضايرلل ايلعلا اهتسارد ىف ا تلجتو ةدهاجيو اًنايإو الذب ,ملعلا بلط

 ءاملع نم نييلوصألا جهانمل تفرشتساو .مكحملا ىنوكلا ماظنلا ىف ةيهلإلا ةردقلا تايآ

 .ةيبرع ء,ةملسم ةيرصم ملع ةبلاطل ليبنلا ليصألا لاثملا تناكو ,مالسإلا

 .ىلاعت هللا راوج ىف مكيلع مالس

 .«اًقيفر كتنوأ ٌنَسَحو# ءادهشلاو نيقيدصلا عم

 ب





 ىلع مالسلاو ةالصلاو ,هللدمحلاو هللا مساب

 هبحصو هلآ ىلعو هللا لسر متاخ دمحم انديس

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو ,نيعمجأ

 ٠ ع مهم 2

 «نعاو رسي مهللا#

 :ةعبطلا هذه

 نم (حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم) نم ىلوألا ةعبطلا ترهظ

 (م1114١ :ه7916١) ةنس .ةرهاقلاب ةيموقلا بتكلا رادب ثارتلا قيقحت زكرم

 فورظ ىف ءتاونس سمخ نم رثكأ رادلا ةعبطم ىف اهعبط قرغتسا نأ دعب

 كاردتسا ٌتلواح تافيحصتو ءاطخأو ماهوأب ةبوشم ةعبطلا تجرخف .ةبعص

 «فيحصتو أطخو مهو نم لخي مل ةعبطلاب قحلم ىف ءذئتقو اهنم هيلإ تهبنت ام

 كلذب قيضلا ىب غلبو .قيثوتلاو قيقحتلا جهنم ىف روصق نم ىنتاف امع ًالضف

 ةديدج ةعبط دادعإ ءليحرلا لبق ىل رسيب نأ ءلجو زع هللا ىلع تينمت نأ
 هذه زاجنإ ىلع تفكعف .ةنملاو دمحلا هل .ىئاعدل هللا باجتساو .ةنقتم ةررحم

 .لئاسولا تفعسأو دهجلا عسو ام ردق ةررحملا ةعبطلا

 ةمدقملا) نم نتم جارخإ درجم .ىلوألا ةعبطلا ىف امك ءرمألا نكي مل.

 هقثوو هفنصم ىلع ئرق دق امهنم لكف .ةقثوم امهل لوصأ نم (نساحملاو

 نبا رصع نم ثيدحلا ءاملع ةلغشم ءصاخ هجوب امهلوأ لظ دقو .هطخب .

 ىف عقي دق ام ىلإ هبنتلا صاصتخالا لهأل نكمي ثيحب .هدعب امف حالصلا

 .ماهوأو ءاطخأ نم .تددعت دقو ,هتاعبط
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 ىلع لوقن نم هيف ام لك ةلباقم نم ءنتملا قيثوتل ىغبني اميف رمألا لب
 ىضتقاو .مهبأ وأ اهئامسأب حَّرص ,فنصملا اهنم لقن ىتلا بتكلا ىف اهلوصأ
 لوقن ىف اهب حرصملا بتكلا نم انيلإ لصو ام عمجب ٌالوأ ءدبلا بوجو اذه
 عوبطم نيب ام ,ةلوادتم ريغ رداون اهنمو «ىنيقلبلا جارسلاو حالصلا نبا

 تاطوطخملاو .مهوو للخو فيحصت نم ولخي املق عوبطملاو ..طوطخمو

 اهنوتمو ,ةطوقنم ريغ اهتاملك نوكت ام اًبلاغو ءمرخو لكاتو سمع نم ماسك

 نود تافاضإ اهشماوه ىلع نوكت دقو ,ميقرتلا تامالعو لصاوفلا نم
 نم وه امو .نتملا نم ا يحل اهل وح ان بست اهجراشمل الع

 .هريغل وأ فنصملل .هيلع ىشاوحلا

 نم ىل رسيت ام ىلع (نساحملاو ةمدقملا) ىف لوقنلل ةلباقملا تفشكو

 نكمي ناك ام .مهولاو طقسلاو جاردإلا نم ةليلق ريغ عضاوم نع ءاهرداصم
 ىلع اهطبض ىف انطروت نأ ناكف ءانيديأ نيب تسيل لقنلا رداصمو اهؤاقتا

 نوكي ام ىلإ ةلباقملا تهجو امك .داهتجال هيف لاجمال اميف اًداهتجا ,قايسلا
 ىضم اميف انيرج دقو .هنم لوقنملا ردصملا ىف هصن نع لقنلا فالتخا نم

 نأ لامتحا ردقن نأ نود .فالتخالا عضاوم ىف لقنلا رداصم دامتعا ىلع

 نم مهول .هنم لوقنملا عجرملا وأ ردصملا ىف أطخلا نأو ءاًحيحص لقنلا نوكي
 ىلإ عوجرلاب قيقحتلا فيلاكت لقثت اذهبو .هعباطو هرشان وأ هخسانوأ هفلؤم

 .فالتخالا اذه لثم ىف هيلإ مكتحي امم ىرخأ رداصم

 ىف ىلوألا ةعبطلا ىف ٌترصق نأ .كلذك جهنملا دعاوقب لالخإلا نم ناكو
 اهدوجوب اهيلإ نانئمطالا ىلع اًراصتقا .نساحملاو ةمدقملاب ثيداحألا جيرخت

 حلطصملا ءاملع نأ لفغأ نأ ىغبني ناك امو .ننسلاو ثيدحلا بتك ىف

 عوطقملاو عطقنملاو لسرملاو فوقوملاوأ عوفرملا ثيدحلاب اًبلاغ نولغشي
 سلدملاو .2فيعضلاو ءللعملاو .بيرغلاو ذاشلاو جردملاو .لضعملاو

 دقو هب ثيداحألا ىسرهفمل نأشاال امم هلك كلذو ..عوضوملاو ,خوسنملاو

 قلعتيو ,تاهمألا ثيدحلا بتك ىف حاحصلا هقرط نم اًجرخم ثيدحلا نوكي



 ةعبطلا هذه : نساحملاو ةمدقملا

 ىف وأ اهنم باتك ىف .اهتاذب ةياوروأ نيعم دانسإب حلطصملا ءاملع دنع رمألا

 نوركذي ال نيح ةاناعملا نوكت ام قشأو .ةيثيدحلا تافنصملا نم اهريغ بتك

 ىدحإ ىلإ ةراشإوأ ,ةملك وأ هنم فرطب نوفتكي لب .هباب وأ ثيدحلا نتم

 هنأ هنع ىورملا ركنأو نالف نع نالف هاور ىذلا ثيدحلا :اولوقي نأك .هقرط
 ,ةاورلا نم ددع هيف كراشي خيش نع نالف هاور ىذلا ثيدحلا وأ «هايإ هاور

 نم كلذ وحنو ..مهباسنأو مهانكو مهباقلأ وأ مهؤامسأ تهباشت ءرثك وأ لق

 امأو ءاهيلإ ةراشإلا درجمب اهنوفرعي اوناك نمب دهعلا دعب ىتلا تاراشإلا

 ,حلطصملا بتكب ثيداحألا جيرخت ىف انل ىنغ الف ءسئابلا انرصع ىف «نحن
 ثيدحلا فلتخمو .ماهوألاو للعلاو ليسارملاو تامازلإلاو كردتسملا بتك نع

 .مهخويشل ظافحلا لئاسمو ..عضولاو سيلدتلاو .هخوسنمو هخسانو هبيرغو

 قفتملاو .فلتخملاو فلتؤملاو ,ليدعتلاو حرجلا :لاجرلاو خيراتلا بتكو

 ,مهجماربو خويشلا مجاعمو .باسنألاو باقلألاو ,ىنكلاو ءامسألاو ءقرتفملاو

 فارطألا بتك نم رسيتامو .ديناسملاو بتكلا ةاورل دييقتلا بتكو

 ..تامهبملاو

 ,كلذك ءاهيف تلْغش نئل ءاًيأد نينس رشع ةعبطلا هذه دادعإ قرغتسا دقو
 مهتبحص نم ىل ناك دقل ءايلعلا تاساردلا ىف ىبالط ىلع فارشإلا فيلاكتب

 قيقحتلا نيناوقب اًملعو ,قيثوتلا جهنمل اًريرحت ىنداز ام مهلئاسر ىف

 .لبق نم هيلع تفقو امم نكت مل عجارمو رداصمب ىندوزو

 ثيح نم طوطخم رهظ ةعبطلا هذه زاجنإ ىلع تفكع املك تنكو
 ديعأ ءدب ىلع ُتدُعف .هيلإ جاتحأ ام ثارتلا بتك نم رشنوأ ءبستحأاال

 امل ةياهن ال نأك ىل ادب ىتح اًرارم كلذ رركتو ..هزاجنإ ىل قبس اميف رظنلا
 ءدغ وأ مويلا ةماه انأو ,ىل رودقملا لجألا ىهتني نأ تيشخو .هلامكإ توجر

 لظيو .عبطلل اهتمدقو ىلاعت هللا ترختساف .ةديدجلا ةعبطلا هذه جارخإ لبق

 ةمدخل ىلاعت هللا مهرسيي نم هكردتسي تاوف نم اهب امل احوتفم لاجملا
 .همولعو فيرشلا ثيدحلا



 ةعبطلا هذه : نساحملاو ةمدقملا

 نم ٍتارشعل تاروصم نم ةغبطلا هذهل هب تدوزت اميف لضفلاب نيدأ

 ىلع نيمئاقلا ماركلا ءالمزلا ةداسلا ىلإ .ءاهنع ىنغ ىل نكي مل تاطوطخملا

 .برغملاو رصمب تاطوطخملا نئازخ

 دوعس ريمألا» ىكلملا ومسلا بحاصل ةليصألا ةيحيرألا ىنتفعسأو

 «ةرونملا ةنيدملا نايعأ نم .دمحأ دومحم بيبح» ليلجلا ديسلاو «لصيفلا

 رع ,ةرونملا ةنيدملاو دجنو لوبناتسا نئازخ نم ةردان تاطوطخمل تاروصمب

 .اهب رفظلا ىلع

 ءاماع نيرشع .ىتبيحص نم ٌتدفأ ام .نافرعلاو ريدقتلا قداصب ركذأو
 تملعت «ةقيرعلا نييورقلا ةعماجب ايلعلا ةيمالسإلا تاساردلا بالط ىئانبأل ش

 انزازتعا فهريو .ىملعلا اندوجو ىرثي ام .ءاقلوأ انل سرد لك ىف مهعم

 ةيقن ةيخس عيباني نم مهايإو “تلهن امب .ةيمالسإلا ةسردملا ىلإ ءامتنالاب
 .ءايبنألا ةثرو ,ةوفصلا ءالبتلا ءاملعلا انفلسل

 ةئملاو ُدمحلا ىلاعت هلل

 «ىَفَطْصا نيذلا ِهِدابِع ىَلَع ٌمالَسوط
 ميظعلا هللا قدص

 ةديدجلا رصم
 م1944 - ه4١+1 ماع فيص



 لخدم

 . هباتكو .حالصلا نبا ورمع وبأ ١

 . هباتكو ىنيقلبلا جارسلا - :؟
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 : لخدم

 هنع نوني .هلودُع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي»

 «.نيلهاجلا ليوأتو نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت

 [فيرش ثيدح]

 ىدادغبلا بيطخلا ركبوبأ ظفاحلا هجرخأ

 عساتلا بابيلا ىف «قرط ةدع نم

 (ثيدحلا باحصأ فرش) هباتك نم

 ! همولعو فيرشلا ثيدحلا ةمدخ ىلع اوعباتت نمل اًكيرس اًضرع ىلوألا ةعبطلا ىف تمدق

 ىلاوت ىلإ مهيف ةرظان ,هتقبطو حالصلا نبا ورمع ىبأ ىلإ ىناثتلا نرقلا نم .هلاجرو .

 موي نيب مهيلع كردتسأ انأو ذئتقو نمو .برغمو قرشم نم راصمألا فالتخاو تاقبطلا

 ظفاحلاب ربتعأل ىنإو ,ةلواحملا هذه ىلع رساجتأ مويلا تدع امف .مهركذ ىنتاف نم رخآو

 نم رثكأل (ظافحلا ةركذت) نم ىناثلا ضعبو لوألا دلجملا ىف مجرت :ىبهذلا هتلادبع ىبأ

 ةقبطلا بقع :لاق مث :ةرجهلل ثلاثلا نرقلا فصتنم ىلإ ظافحلا نايعأ نم ةئاسمخ

 ةفئاط انلمهأ دق لعلو .ظافحلا تاقث مه ةقبطلا هذه ىف نوُمَسِملا ءالؤهف» :مهنم ةريخألا

 فالآ ةرشع نم ديزأ هيف عمتجي ناك تقولا اذه ىف دحاولا سلجملا نإف « "هياط نب

 - ةقبطلا هذه ىف - مامإ قئام نم وحن ممعبو نأشلا اذهب نونتعيو ثيدحلا نوبتكي 5

 ش .079/7 ةركذتلا «.ايتفلل اولهأتو زر

 نو ني 03

 ءاًريرحتو اًطبضو اليصأت ءابلعلا اهيلع دراوتي حلطصملا دعاوق تناك .لحارملا رم ىلع
 رجح نبا ٌظفاحلا اهركذ لمجأ ,ةعماج اهيف تافنصم ىلإ جيتحا ثيحب ةرثكلا نم تغلبف

اق ( (رثألا لهأ حلطصم ىف ركفلا ةبخن حرش) هباتك ةبطخ ىف (ه مم - الالم
 دعب ل

 ترثك دق ثيدحلا لهأ حالطصا ىف فيناصتلا نإف دعب امأ» : :ىبنلا ىلع ةالصلاو دمحلا

 ىزمرهمارلا دمحم وبأ ىضاقلا كلذ ىف فنص نم لوأ نمف .ثيدحلاو ميدقلا ىف ةمئألل

 هللا دبع وبأ مكاحلاو ؛بعوتسي م هنكل ءلصافلا ثدحملا هباتك ىف (هككل -)

 1١١



 (ه1 ٠0 -) ىناهبصألا ميعن وبأ هالتو .بتري مو بذهب مل هنكل (ه 200-) ىروباسينلا

 ركب وبأ بيطخلا مهدعب ءاج مث .بقعتملل ءايشأ ىقبأو اًجرختسم هباتك ىلع لمعف
 هايس اًباتك اهبادآ ىفو ,ةيافكلا هامس اًياتك ةياورلا نيناوق ىف فنصف (هغ15 -) ىدادغبلا
 ءاًدرفم اًباتك هيف فنص دقو الإ ثيدحلا نونف نم ف ّلقو ..عماسلاو خيشلا بادآل عماجلا
 دعب نيثدحملا نأ َمِلَع فصنأ نم لك» : ("”)ةطقن نبا ركب وبأ ظفاحلا لاق اك ناكف
 لل ذم نم طش بيلا رأت نم شعب اس مهد لمع لع بيلا
 ىجن ايلا صفحوبأو .عاملإلا هاس افيطل اًباتك (اهدك-) ضايع ىضاقلا عمجف ,بيصنب
 ىتلا فيناصتلا نم كلذ لاشمأو .هلهج ٌتدحملا مس ال ام هابس اًءزنج (هد٠8 -)
 هيقفلا ظفاحلا ءاج نأ ىلإ .اهُمهف رسيتيل ترصتخاو .اهيلع َرْفوتُيل تطِسُبو ترهتشا
 سيردت ّىلو 3 عمجف «قشمد ليزن ىروز رهشلا حالصلا نب ناثع ورمع وبأ نيدلا ىقت
 / اذهلف .ءىش دعب اًئيش هالمأو هنونف بذهف ,روهشملا هباتك ةيفرشألا ةسردملاب ثيدحلا
 تاتش عمجف ءةقّرفملا بيطخلا فيناصتب ىنتعاو .بسانتملا عضولا ىلع هبيترت لصحي
 اذهلف .هريغ ىف قرفت ام هباتك ىف عمتجاف ' .اهدئاوف َبَحن اهريغ نم اهيلإ مضو ءاهدصاقم

 هيلع كردتسمو .رصتختو هل مظان مك ىَصحي الف هريس اوراسو هيلع سانلا عمتجا
 "!«..رصتنمو هل ضراعمو .رصتقمو

 ىلع بقاعتي ,ةعماجلا اهتافنصم ىف حلطصملا مولع راسم نيبتي ,ةلمجملا ةرقفلا هذه نم
 روباسينو ؛ناتسز وخ ىف زمرهمار نم ,راصمألا دعابتو ,راصعألا ىلاوت ىلع ءالعلا اهتمدخ
 لودع رصمو رصع لك ىف مهعمو . .برغملاو رصم ىلإ ,قشمدو دادغبو روزرهشو ناهبصأو
 فيرحت هنع نوفني» فلس نع اًقلخ فيرشلا ملعلا اذه نولمحي ءراظنلاو ظافحلا نم ةمئأ
 « .نيلهاجلا ليوأتو نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا

" 
 نب دمحأ ىدادغبلا بيطخلا ةمجرت ( انيناسملاو ننسلا ةاور ةفرعم ىف ديبقتلا بانك) :ةطقن نبا ركب وبأ

)١( 
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 ١  1لوألا ثحبمل :

 حالصلا نبا ١

 ىروزرهشلا ورمع وبأ نيدلا ىقت
 (ها125- مالال)

أ نب ىسوم نب نمر لا دبع حالصلا نب نامثع
 ىعفاشلا رصنلا ىب

8 3 3 8 .0 
 1 : هخويشو هتالحر .هتريس زجوم

 .هرمع لحارم بصخأ حالصلا نبا ىقتلا شاع لوألا هفصن ىفو .عباسلا نرقلا نم

 هملع ىف هيمجرتم نيب افالخ ملعن ال .هب هونتو هل مجرتت خيراتلاو مجارتلا ٌبتك تأدب

 .هتريس نم هونود اميف الو .هتباهمو هعروو هتمامإو

 :نم صلختسم

 1937١. توريي ط ١477/7 : ناكلخ نبال نايعألا تايفو -

 ىليرب وك طوطخمل دادغب ةروصم نم ,طايرلاب ةماعلا ةنازخلا ةروصم 714 ل :نيدلا زع فيرشلا تايفو -

 : ١٠١١ مقر

 .ه 7155 ةرهاقلا ط ١70 .ىسدقملا ةماش ىبأل نيتضورلا ليذ -

 .ةرهاقلاب بتكلا راد طوطخم ,ىبهذلل مالسإلا خيرات -

 ةنس تايقو :هل مالسإلا لودو ربعلاو ه ١717/4 نكدلا دابارديح ط 1٠ /غ ىبهذلل ظافحلا ةركذت -

 1 :هل ,ءالبنلا مالعأ ريسو .ه 417

 .174 ةرهاقلاب ةينيسحلا ىلوأ ط 1ا//0 : ىكبسلا جاتلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبظح

 .حلطصم ١18 بتكلا راد طوطخم 5١7 : ىسافلا ىقتلل دييقتلا ليذ

 ٠ - :نم ,مهرثكا .هخويش مجارتو

 .ةرهاقلاب تاطوطخملا دهعم ملفو ركيمل ةروصم ,ةطقن نبا ركب ىبأل دييقتلا -
 .ما١118 - اه ١5١١ توريب ؟ ط ىرذنملا ىكزلل .ةلقنلا تايفول ةلمكتلا

 .ىبهذلل ءالبتلا مالعأ ريسو مالسإلا لودو .ريعلاو ظافحلا ةركذتو «مالسإلا خيرات

 . ىكبسلا جاتلل ىريكلا ةيعفاشلا تاقبط -

1 



 هتريس زجوم : حالصلا نبا ١1غ

 بلغو .لبرإ لامعأ نم روز رهش برق ناخّرش ةدلب ىف ةئامسمخو نيعبسو عبس ةنس دلو
 :لاقيف رصنلا ىبأ ثلاثلا هدج ىلإ بسنيو .نمحر لا دبع حالصلا هيبا بقل هيلع
 1 .ىناخرشلا ىروز رهشلا :هدلب ىلإو ءىرصنلا

 ةلج نم ناكو» نمحر لا دبع حالصلا هدلاو ىلع هقفتو .هدوجو هتدلب ىف نآرقلا ظفح
 لصتي نيذلا ةيعفاشلا خويشلا رباكأ نمو «حالصلاو هقفلا ىف مهيلإ راشملا هدلب خياشم
 اًتامسو اًحيحصتو ةءارق» ةيعفاشلا هقف ىف ,ىوونلا ايركز ىبأ مالسإلا خيش دنس مهب
 ىسدقملا ميهاربإ ىبأ : :ةتثالثلا هخويش نع نييقارعلا ةقيرط ىلع .اقيلعتو اًحرشو

 نع حالصلا نبا ذيمالت ىف نوتأي - ىلبرإلا ىعب رلا صفح ىبأو حون نبا دمحم ىبأو
 1 نب دعس ىبأ ىلع هدلاو هقفتو .هدلاو ىلع وه هقفتو .حالصلا نب ورمع ىبأ نيدلا ىقت

 ىلع ىقرافلا هقفتو .ىقرافلا ىلع ىبأ ىضاقلا ىلع دعس وبأ هقفتو ؛ىلصوملا نو رصع ىبأ
 مامإلا ىلع هقفت .ىعفاشلا مامإلا نع فورعملا ىهقفلا هدنسب ,ىزارلا قاحسإ ىبأ خيشلا
 نع امهالك : :رمع نيا نع عفان ىلسعو ,سنأ نع ىأرلا ةميير ىلع كلام هقفتو كلا
 0 «وكَي ىبنا

: 

 . هقفتو .نييناسار خلا ةقيرط ىلع ةيعفاشلا هقف ىف هدلاو ىلع حالصلا نبا هقفن:كلذكو
 نع .ىسارهملا ايكلا نسحلا ىبأ نع .ىرزجلا ىرزبلا نبا مساقلا ىنأ ىلع هدلاو
 ”؟هدنسب 3 ,ناسارخ ةقيرط مامإ ,ريغصلا ىزورملا ركب ىبأ نع ,نيمرحلا مامإ ىنيوجلا ىلاعملا

 : لصوملا ىف
 :نم ثيدحلا عمسف « .لصوملا ىلإ هدلاو هلقنف ف ,ناثع نيدلا ىقت ةباجن ترهظ

 (ه 079-588) لصوملا ليزن .قارولا دمحأ نب هللا ديبع رفعج ىبأ «نيمسلا نبا»

 ىبأ نبا دعس ىبأ ةينك اهيف تفحصتو .توريب ط ١8/١, ١4 تاغللاو ءابسألا بيذهت :ىوونلا )١-١1(
 ةجرتو .ءامسألا بيذهت هباتك ىف ,ىهقفلا ىوونلا دنس ىف نيروكذملا خويشلا مجارت رظناو .ديعس ىبأب .نورصع
 : ىبهذلا ءالبنو 50/0 ىكبسلا جاتلل ةيعفاشلا تاقبطو 521/7 ناكلخ نبا تايفو ىف نمحرلادبع حالصلا
 .ه١8<ةةنس ,ةيدسألا ةسردملا ىف بلحب هتافوو ماشلا ىلإ هدلو عم هحوزت ٠ ,ضرعلا نم لي اهيف قأيو؟؟ج



 ضغ وهو هرركو» ةيعفاشلا هقف ىف (ىزاريشلا قاحسإ ىبأل بذهملا) باتك .هيلع أرقو

 « هب راش رطي م ابصلا

 :لصوملاب. حالصلا نبا خويش نمو

 عمس (ه 0148-) ثدحملا ٌىرقملا قيهلا ىلاعملا وبأ ماس نب «ةمالس نب هللا رصن»

 حتفلا ىنأو ءىروزرهشلا مركلا ىبأو ,ىسدقملا رصان نب دمحم لضفلا ىبأ نم دادغبب

 .لصوملاو دادغبب ثدحو .ىخوركلا

 بيطخ رهاقلا دبع نب دمحأ نب هللا دبع نب «مساقلا وبأ «ءىسوطلا نسحملا دبع»

 رصن ىبأ هيبأ نم لصوملاب عمس .ةياورلاو ةباطخلاو ةلادعلا تيب نم (ه777) لصوملا
 ثدحو .ىروز رهشلا مركلا ىبأ نم دادغببو .نمحر لا دبع دمحم ىبأ همع نمو :هللا دبع

 ش ."7"لصوملاو دادغبب

 :ةمالعلا هخيش حالصلا نبا مزل مث

 ىلصوملا ىلبرإلا ةعنم نب دمحم نب سنوي نب دمحم دماح ابأ «سنوي نبا داععلا»

 ىف (طيحملا) فنصمو .ةيماظنلا سردمو .فالخلاو لوصألاو بهذملا ىف هتقو مامإ ,ىعفاشلا

 دماح ىبأل طيسولاو ,ىزاريشلا قاحسإ ىبأل بذهملا) نيب هيف عمج .ةيعفاشلا عورف

 .(اه ٠١8 - 0150) ةمئا هيلع بجنو (ىلازغلا

 ةسردملاب .دماح ىبأ داعلا هخيشل اًديعم لغتشي اًنمز لصوملاب حالصلا نبا ماقأ

 :هخيش ىخأب ذئتقو لصتاو ."'ةيماظنلا

 ىلصوملا حتفلا ىبأ ,ةعنم نب دمح نب سنوي نب دمحم نب ىسوم «سنوي نبا لاكلا»

 ىف حالصلا نبا غلاب (ه184 - )050١ تايملإلاو تايلقعلا ىف ةمالعلا هيقفلا ,ىعفاشلا

 نم ائيش هيلع أرقي نأ هلأس» حالصلا نبا نأ هتمجرت ىفو .هنأش ميظعتو هلئاضف ىلع ءانتلا

 هل لاقف .ءىشب هيلع حتفُي ملف هيلع أرقي ةدم هيلإ ددرتو .كلذ ىلإ هباجأف اًرِس قطنملا >

 )١( نم ىسوطلا نبا نسحملا دبع هخيش ةمجرتو .حالصلا نبا ةججرت ىف ,ىكبسلاو ىبهذلاو ناكلخ نبا .
 ىرذنملا ةلمكت) : ٠/١ 77؟( ةنس ىف اهادحإ ةرم ريغ لصوملا نم ةزاجإلاب هل بتك 1٠١.

 ةملكت نم سنوي نبا دماح ىبأ داععلا ةمجرتو .حالصلا نبا خويش ىف ءىكبسلاو ىبهذلاو ناكلخ نبا )١(

 .40/06 ىكبسلا جاتلا تاقبطو 6١8, ةنس تايفو : ىبهذلل ربعلاو مالسإلا خيراتو ١١118/7. ىرذنملا .
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 ؟ىالوم اي مو :هلأسف .نفلا اذهب لاغتشالا كرتت نأ ىدنع ةحلصملا .هيقف اي :لامكلا
 داسف ىلإ نفلا اذهب لغتشي نم لك نوبسني مهو .ريخلا كيف نودقتعي سانلا نأل :لاقف
 هتراشإ لبقف ..ءىش نفلا اذه نم كل لصحب الو كيف مهتديقع دسفت كنأكف .داقتعالا
 ("7(هتءارق كرتو

 د د

 رضاوحلاب فوطو اًقرش هجتاف .عامسلاو ملعلا بلط ىف ةلحرلا حالصلا نبا رثآ مث
 1 .رابكلا اهيدنسمو اهئاذع نم ةلج كردأو ..نيوزقو .ورمو روباسينو ناسارخ ىف ةيملعلا
 .ه 7١ ةنس نم راتتلا اهحاتجي نأ لبق

 ىفوت اهيفو ءه 708ةنس ءسنوي نبا دماح ىبأ داعلا) هخيش ةافو لبق تناك هتلحر
 روباسينب هيقل ,.حالصلا نبا خويش نم وهو ىوارفلا معنملا دبع نب روصنم روباسينب
 .هنع ثدحو هنم عمسو

 :روباسينب وأ .لبرإب ىقل هنأ حجارلاو

 .«ةرهاقلا ليزن .ىتبسلا ىلع نب نسح نب :رمع ؛ىبلكلا ةيحد نبا باطخلا ابأ»
 ٠ ةركذتب ,ةيحد نبا ظفاحلا ةمجرت ىفف .ىسلدنألا ىيحي نب ىيحي ةياور (ًأطوملا) هنم عمسو
 ؛ ىقت هنم هعمس ,ةئاتس ةنسييحي نب ىبحي ةياور .ًاطوملاب ثدح هنأ» :دييقتلا ليذو ظافحلا
 ' ىف هنأ ركذو .ةئاتسو فين ةنس :بيطلا حفنب ةيحد نبا ةمجرت ىفو .«حالصلا نبا نيدلا
 ,رينملا جارسلا دلوم ىف ريونتلا فنص» :ناسارخو ناهبصأو قارعلا ىلإ ةعساولا هتلحر
 روباسينب عمس اهدعيو .ناسارخ ىلإ هجوتم وهو ءه ٠ 6 ةنس ىف لبرأ ىلإ همودق دنع

 حالصلا نبا خويش رابك نم امهو - ىسوطلا ديؤملاو ىوارفلا معنملادبع نب روصنم نم
 ةيلماكلا ةسردملا ةخيشم ىلوو ءرصم ىلإ ةيحد نبا باطخلاوبأ داعو ..- نييروباسيتلا
 ."7(ه8*57) ةنس هتافو اهيفو .ةرهاقلاب

 ليعامسإ ديؤملا ءادفلا ىنأل رصتخملاو ,107/4 ناكلخ نبا تايفو :ىف سنوي نبا لامكلا ةمجرت )١(
 ىرذنملا ةلمكت ىف هتمحرش اهعمو ٠٠١/0 ىكبسلا جاتلل تاقبطلاو (ه56١١ ةرهاقلاب ةينيسحلا ط )/١+١7

 .ه159 ةنس تايفو :ىبهذلل : ربعلاو مالسإلا لودو مالسإلا خيرأتو لاق
 .ىلوأ ط لا ىرقملل بيطلا حفنو (أ/579) ىسافلل دييقتلا ليذو ١57١/4, :ظافحلا ةركذت (؟)

 .ه 7١7 ةرهاقلاب ةيرهزألا



 17/ . هتاعومسمو هخويشو هتالحر : حالصلا نبا

 :روباسين ىف

 :نم حالصلا نبا عمس

 دنسملا ظفاحلا .«ىعفاشلا ىروباسينلا ىلع نب دمحم نب نسحلا ىبأ «ىسوطلا ديؤملا»

 ىبأ نم هعامسب ىراخبلا حيحص حالصلا نبا هنم عمس (ه117-انظ 0؟4) ةلحرلا

 ٍديعس نم ىوارفلا عامسب' .هنع ثدح نم رخآ وهو (ه 540-010) ىوارفلا هللا دبع

 «ىزورملا ىوبشلا هللادبع ىلا نم هعاسب (ه 407) ىروباسينلا رايعلا ديعس ىبأ نب

 .ىراخبلا مامإلا نم هعاسب (ه1-50”7؟71) ىربرفلا نم 7١7 ةنس ىف هعامسب

 (ه١04-400) ىماحشلا رهاط نب هيجو نع ءاضيأ ىسوطلا ديؤملا هب ثدحو

 نع (ه 137) ىصفحلا لهس ىبأ نم اههعاسب (ه070) ىخايذاشلا حوتفلا يبأو

 .ىربرفلا نع (ه784) ىنيهمشكلا مثيهلا ىبأ

 دمحأ ىبأ نع (ه 437 - 07) ىسرافلا رفاغلا دبع نيسحلا ىبأ نع ملسم حيحصبو
 (ه'١٠٠٠) ىروباسينلا نايفس نب دمحم نب ميهاربإ نع (ه185) ىروباسينلا ىدولجلا

 نم ىراخبلا نع هيوبش نبا ةياورل رجح نبا ظفاحلا دنس وهو .''ملسم مامإلا نع

 حتف ةمدقم ىف ,ىراخبلا تاياورل رجح نبا ديناسأ) حالصلا نبا ورمع ىبأ قيرط
 .(ىرابلا

 :ثالثلا ىنكلا وذ ءىوارفلا لضفلا نب دمحم نب هتادبع نب معنملادبع نب روصنم»
 هللا دبع ىنأ نب تاكربلا ىبأ نب ىلاعملا ىبأ نب .مساقلاوبأو ركب وبأو حتفلاوبأ

 .(ه677-8-1) دنسملا ظفاحلا ىتفملا هيقفلا .«ىوارفلا

 هللادبع ىبأ» هيبأ دج نع .2ىراخبلا حيحص حالصلا نبا ورمع وبأ هنم عمس

 .نيسحلا ىبأ ,ىسرافلا رفاغلا دبع نع هيبأ دج نع ءملسم حيحصو .هدنسب ءىوارفلا

 ىبأل ىربكلا ننسلاو .هنم هعاسب (ه051) ىوارفلا هللا دبع تاكربلا ىبأل نيعبرألاو

 ىسرافلا ىلاعملا ىبأ نم ىوارفلا روصنم عامسب .هيلع ةءارق ىقهيبلا ركب

 ةرم ريغ ناسارخ نم انيلإ اهب بتك ةزاجإ هنم انلو » :لاقو ىرذنملا ةلمكتو ,.100 ل :ةطقن نبا دييقت )١(

 ١57١/14. ظافحلا ةركذتو )١١98/98( «ه07<5 ةنس ةرخآلا ىدامج ىف نهادحإ



 ىف دنسلا وهو - (ه7854-1408) ىقهيبلا ركب ىبأ نع .هيلع ةءارق (ه059-غ4غ8)

 حالصلا نبا ورمعوبأ ثدح هبو - حالصلا نبا ىلع ةءورقملا ىربكلا نئسلا ةعوبطم

 لوألا دلجملا نم ةجرخملا اثيدح نيعبرألاو ,ىقهيبلل ىربكلا ننسلا ىلإ لخدملا باتكب

 7 .ىسرافلا ىلاعملا ىبأ ءاقتنا ءاهنم
 أ"'اقسن مهنم نيثدح ةعبس ىرذنملا ىكزلا َّدع ,ةياورلاو ملعلا تيب نم روصنم هخيشو

 نيسحلا نب. نمحر لادبع مساقلا ىبأ تنب ديؤملا مأ ,ةيروباسينلا ةيرعشلا بنيز»

 لاع دانسإ اهتوب عطقناو ءاهتاعومسم نم ريثكب تدرفت .ةرمعملا ةدنسملا 'ىرعشلا

 ..(ها6-678١51)

 ىبأ نع «ىخايذاشلا حوتفلا ىبأو ىماحشلا هيجو نع .ىراخبلا حيحصب تثدح
 ديعس نع .ىسرافلا ىلاعملا ىبأ نع كلذك هتعمسو .ىنيهمشكلا نع .ءىصفحلا لهس

 ليعامسإ نب رفاغلا دبع نسحلا وبأ اه زاجأ نممو .ىرب رفلا نع .هيوبش نبا نع .ايعلا
 ."'ىرشخزلا مساقلا وبأو ,ءىسرافلا رفاغلا دبع نب

 ىبأ نب هللا دبع دعس ىبأ نب مساقلا ءىروباسينلا ركب ىبأ باهشلا :رافصلا نبا»

 ,ناسارخ خيش ءدنسملا ظفاحلا ليبنلا هيقفلا «ىعفاشلا روصنم نب دمحأ نب رمع صفح

 تاطوطخملا دهعم ةروصم ١١50 ل :ةطقن نبا ركب ىبأل .ديناسملاو ننسلا ةاور ةفرعم ىف دييقتلا )١(

 ؟ج ىرذنملا ةلمكتو .ةطقن نبا خويش نم روصنمو .877 ىناطيربلا فحتملا طوطخمل ,خيرات ا/لكردك

 مضب ههنع .بايللا ىف ريثألا نباو ,باسنألا ىف ىناعمسلا هطبض ءىوارفلاو .ةزاجإلاب هل بتكو ,١٠٠؟ ت

 .مزراوخ ىلي امم ةديلب .وارُق ىلإ ةبسن .ءافلا
 وبأ نيدلا ىقت مامإلا انربخأ» :لاق .ىقشمدلا ىنابيشلا حتفلا ىأ هخيش نع .ىبيجتلل ةلحرلا دافتسم ىفو

 رغت نم ةديلب ىلإ ةبسن ىوارفلا :لاق ,174 ةنس ىلوألا ىدامج ىف عمسن نحنو هيلع ةءارق حالصلا نب ورمع

 باتك نم هطخب هتأرق ايف ىناعمسلا دعس وبأ ركذو .هووارف ةيمجعلاب ىمست .مزراوخ ىلي امم ناسارخ

 وه :لاقف كلذ نع مساقلا ابأ خيشلا ىوارفلا ديفح تلأسو .كلذب اًكلوم هطخب هطبضي ىوارفلا ,باسنألا

 مالك ىهتنا .فالخلا دنتسم ركذي مل ىناعمسلاو ملاعتملا فورعملا هنإف اذه نع لدعم الو :تلق .حتفلاب ىوارفلا

 ,5؟ دافتسملا «هللا همحر ورمع ىلا

 بجر رهش ىف نهادحإ ةرم ريغ روباسين نم ةزاجالاب هل تبتك اهنأ هيفو ١79( ل) ةطقن نبا دييقت (؟)

 روباسين نم اهنع تبتك ةزاجإ هلو «ةرح» اًضيأ ىعدت اهنأ اهيفو )١148/7( ىرذنملل ةلمكتلاو .ه704 ةنس
 ىسافلل دييقتلا ليذو .ه١٠7 ةنس روهش ضعب ىف تبتك اهنم ةزاجإ هلو (597 ت) ناكلخ نباو .ه 704 ةنس

 .ه0150 ةنس اهدلوم خرأو
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 ىوارفلا هتلادبع تاكربلا ىبأو .صفح ىبأ هدج نع ىور .مامإلا نبا مامإلا نبا مامإلا

 ركبوبأو حالصلا نبا :ةمئألا هنع ىورو .ىريشقلا دعسألا ىبأو ,ىماحشلا هيجوو

 ةنس هدلوم .ىنيفيرصلا قاحسإوبإو ىسدقملا ءايضلاو ىلازربلا ىكزلاو ةطقن نبا

 ِ .""ه 514) ةنس روباسين راتتلا لخد امدنع دهشتساو ءه هال“

 : نم ورعب حالصلا نبا عمسو

 دمحم نب ميركلادبع دعس ىبأ نب ميحرلادبع رخفلا «ىناعمسلا رفظملا ىبأ»
 هوبأ هعمسأ (ه011-717/) ناسارخ دنسم .ىفاعمسلا دمحم نب روصنم رفظملا ىبأ نبا

 ,ىراخبلا حيحص هنم عمس :ىزجسلا تقولا وبأ مهنم .ناسارخ خويش نم اًركبم
 هنم عمس :ىوارفلا تاكربلاوبأو .ىمرادلا دمحم ىبأو :بيلك نب متيم لا ىدنسمو

 نباو ىعفاشلا ىدنسم هنم عمس :ىجنسلا رهاطوبأو .ىيئارفسإلا ةناوع ىبأ حيحص
 "7 بهو

 جانو خا خا
5 2 

 :نيوزقب حالصلا نبا خويش نمو

 ىنيوزقلا ميركلادبع نب دمحم نب ميركلا دبع مساقلا وبأ «ىعفارلا مامإلا»

 ةفرعم تهتنا هيلإ (ريبكلا حرشلا) بحاص ,سيئرلا ردصلا ةيعفاشلا خيش (ه17-)

 :حالصلا نبا لوق هتمجرت ىف ىكبسلا جاتلاو ىبهذلاو ىوونلا لقن .هقئاقدو بهذملا

 .«كلذ ىف كش ال :تلق» :ىكبسلا بقعو '"!«.هلثم مجعلا دالب ىف رأ مل ىننأ نظأ»

 ني دي

 .هباحصأ نم وهو ١48( ل) ةطقن نبا دييقت ىف هتاعومسمو هخويشو 7/0 ىكبسلا جاتلا تاقبط : )١(

 ةنس ىف اهادحإ ةرم ريغ روباسين نم هيلإ اهب بتك ةزاجإ هنم هلو ”/١1850( ةلمكتلا) ىف ىرذنملا هل مجرتو

 .ه18١1 ةنس تايفو .ىبهذلل ربعلاو مالسإلا خيراتو ل

 اهتايفو ىف ىبهذلا هخرأو «ه7177 ةنس نم هرابخأ انع تعطقنا» :هيفو (١؟0 ل) ةطقن نبا دييقت (؟)

 (مالسإلا خيراتو ءربعلا) ماعلا رخآ ىف ورب راتتلا لوخد ىف مدغ :لاقو
 لودو .مالسإلا خيراتو 1١١19/0. ىربكلا ةيعفاشلا تاقبطو (205ت ىنكلا) ىوونلل ءامسألا بيذهت ('9)

 .(5؟ج) هل .ءالبنلا مالعأو - ه7 تايفو- ىبيهذلل :ربعلاو ,مالسإلا



 :نم نادمهب عمسو

 مامإ ىنادملا حلاص نب باهولا دبع نب نمحرلا دبع ,مزعملا نبا لضفلا ىبأ»

 تايئالث هنم تعمس ,عامسلا حيحص ارثكم اًندحت» :ةطقن نبا لاق ايف ناكو .اهعماج

 (""(ه709) ةنس تايفو ىف ىبهذلاو ىرذنملا ىكزلا هخرأو .هتافو خرؤي ملو «ىراخبلا

 2 ملم عم 4

 ..راتتلا اهحاتجي نأ لبق ةفالخلا ةرضاح .دادغب ىلإ حالصلا نبا ورمع وبأ لحر مث

 :ثيدحلا مولع هباتك ىف مهنع ىور نمو .نيرمعملا اهيدنسمو ظافحلا اهخويش نم عمسف

 «ىدادغبلا هللادبع نب ىلع روصنم ىبأ نب باهولا دبع دمحأ وبأ ,ةنيكس نبا ءايضلا» ش

 مامإلا قفارو .نيدنسملا مالعأ نم هتقبطو هيبأ نم عمس (ه .019-7) ظفاحلا اهخيش
 ,هتاعومسع رصمو ماشلاو دادغبو ةكب ثدحو .ةنس نيعبرأ نم رثكأ قاعمسلا دعس ايأ

 .ىذمرلا عماجو .نيصحلا نبا هللا ةيه مساقلا ىبأ نم .ىنزملا ثيداحأو تايناليغلا : اهنمو

 !ىوارفلا هتادبع ىبأ نم هتزاجإب ملسم حيحصو .ىخوركلا حتفلا ىبَأ نم

 . دنسملا رمعملا «ىدادغبلا ىزقرادلا رمعم نب دمحم نب رمع صفحوبأ .دز ربط نبا»

 .خويشلا رباكأ نم هسفنب عمسو دمحم ءاقبلا هوخأ هعمسأ (ه 707 - 017) بّدؤملا .

 هيلع أرق .قشمدو بلحو لصوملاو لبرإو دادغبب ثدحو .مهنم ددع نع ةياورلاب درفتو
 ىراصنألا ىقابلادبع نب دمحم ركب ىبأ نع هتياور (ىراصنألا ءزج) دادغبب حالصلا نبا

 بحاص ىرصبلا ىراصنألا ىنثملا نب هللا دبع نب دمحم ىلإ هدنسب (ه01؟0) ىدادغبلا

 اهضعبلو ىخركلا ردبلا ىبأ نم اهضعبل هعامس .دواد ىبأ ننسب ثدحو (ه6١1) ءزجلا

 ٠ حعفلا ىبأ نم ,ىذمرتلا عماجبو .بيطخلا ركب ىبأ نع اههتياورب .ىمودلا حلفم نم
 ىذ ىف قشمدب ىرذنملا ىتثتا هيلع اهأرق ,تايناليغلابو (ةطقن نبا دييقت) ىخوركلا

 ةنس ىف نادمه نم هيلإ اهب بتك .ةزاجإ هنم هلو (١1؟ر/9) ١ ىدتتملا ةلمكتو ١١8( ل) ةطقن نبا دييقت )١(
 ىثيبدلا نيا هللا دبع وبأ هل جرخو .ه4-1 ةنس تايفو : مالسإلا خيرات ,ريعلاو ظافحلا ةركذتو .ه 8

 .ىرذنملا هلاق .هيلع كردتساو ,نوناثو ةثالث اهيف هخويش“ ءثلات ضعبو نيءزج ىف هتخيشم
 دادغب نم انيلإ اهب بتك ةزاجإ هنم انلو : اهيقو- 1١( 4/5) ىرذنملا ةلمكتو ل) ةطقن نبا دييقت (0)

 مالسإلا لودو ربعلاو مالسإلا خيراتو ,نيأزج ىف ةخيشم راجنلا هللا دبع وبأ انبحاص هل جرخو .ةرم ريغ

 "17ج :ءالبنلاو ه7 ةثط, تايفو .ىبهذلل
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 "ادئاوفلاو ءازجألاو رابكلا بتكلا نم اًريثك هنم عمسو .(ه١1*” ةنس ةجحلا

 هيخرؤم لك اهركذ .هتايح نم ةديدج ةلحرم ٌلهتسم ,ماشلا ىلإ ةلحرلا تناك اهدعب .
 ,عامسلاو 3 بلط ىف ةلحر تناك لهو .تأرق ايف ءاهخيرات اونيعي مل نإو ءهتمحرت ىف
 ؟ةرجه حوزن تناك وأ

 :حالصلا نبا رصع ىلع هب لطن .ريسي دارطتسا ىلإ ج جاتحأ انه

 لداعلا كلملا» ناك .ه8657ا/ ةنس لهتسم ىف .نينس رشع نم وحنب هدلوم لبق

 نب نيدلا حالص» رمأو .ماشلاب نييمطافلل ةبطخلا عطق دق «ىكنز نب دومحم نيدلارون

 رصمب نييسابعلل ةبطخلا تديعأو .اهب اهعطقي نأ .ءرصم ىلع هبئان «بويأ نيدلا مجن
 .ماشلاو

 لصاوف ىبويألا نيدلا حالص ىلإ ةلودلا تلآو ءنيدلارون لداعلا ىئوت ه 015 ةنس ىف

 اهبقعأو ؛ةرفاظلا نيطح ةعقو تناك 08 ةنس نم ىناثلا عيبر رهش ىفو .نييبيلصلا داهج

 دلوم دعب ,بجر رهش نم نيرشعلاو عباسلا ةعمجلا موي ,مهتضبق نم سدقملا تيب ريرحت

 رصمب ةيبيلصلا ةهبجلا ىف ةلسابلا كراعملا تلاوتو .تاونس سمح نم وحنب حالصلا نبا
 رصم كلم هونب مساقتو ,089 ةنس رفص ىف ,نيدلا حالص رفظملا كلملا ىفوت نأ ىلإ ماشلاو

 .نيقرافايمو ركب رايدو ةريزجلاو جركلاب ىبويألا ركبوبأ هوخأ لقتساو ,بلحو قشمدو
 نتف مهنيب تبشنو .تومرضح ىلإ ديبز نم نميلاب نيكتغض مالسإلا فيس امهوخأ لقتساو
 ةلودلا تلآ ىتح ءرصم روغث نوددهو ماشلا ةحاس ىلع نودب رعي نويبيلصلا داعو ,ةسرش
 لمحف «نيدلا حالص ىخأ ,بويأ نب ركب ىبأ نيدلا فيس لداعلا كلملا ىلإ ةيحالصلا
 .(ه516) ةنس هتافو ىلإ داهجلا ءاول

 اوحاتجاف ءربنلا ءارو ام راتتلا شويج تكرحت - 577 ةنس ىأ - ةدحاو ةنس دعب

 مث .قارعلا دودح ىلإ ناسارخ اوذخأو .اوقبأ امو اوبرخو اولتقف .ىراخبو مزراوخ

 ةنس رخآ ورم اولخدو لبرإ ىلع اوٌركو ءامهوحابتساف ناجيبرذأو نيوزق ىلع اوفطع
 .ةقحاس ةأطو اههوئطوق 7
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 ىف ىبهذلا ظفاحلا مالسإلا خرؤم ظفلب «راتتلاب ىلغت ايندلاو هه4١1 ةنس تلهتساو»

 (ربعلا)

 ةنس لبق تناك اهيلإ ةلحرلا نأ نيعتيو ,ماشلا رايد ىف هوبأو حالصلا نبا ناك ذئتقو
 نئلف .ةافو نييماشلا هخويش لوأ «ىواهرلا رداقلا دبع ظفاحلا» اهيف ىفوت ذإ .ه5

 لبس لك امههيلع تَّدَس دقل ؛خويشلا ءاقلو عامسلا بلط ىف هيبأ عم لحر حالصلا نبا ناك
 اوقبي مل ءقارعلا دودح ىلإ رهنلا ءارو امم مالسإلا دالب نوئطي راتتلاو ءلبرإ ىلإ ةدوعلا
 .حالصلا نبا خويشب ةرماع تناك ىتلا ةيمالسإلا رضاوحلا رئاسو لبرإ ىف ءىش ىلع

 :قشمدب مهنم عمسو مهيقل نيذلا نييماشلا هخويش رباكأ نمو

 لضفلا ىبأ نب دمحم نب دمصلادبع نيدلا لامج «ىناتسرحلا نبا مساقلا وبأ»

 .ةاضقلا ىضاق .ىعفاشلا ىقشمدلا ىراصنألا

 نييقارعلاو نييماشلا خويشلا نم ةيلاع تازاجإ هلو .تقولا خويش نم عمس
 .(هككع-مه5) .(لورفتو دانسإلا ولع هيلإ ىهتناو .نييناهبصألاو

 هللا ةبه نب نسحلا نب دمحم نب نمحرلادبع روصنموبأ «ركاسع نبا رخفلا»

 ."'اهب ةياورلاو ملعلا تيب نمو ماشلاب ةيعفاشلا خيش .ىقشمدلا
 )0-6هطنا-35١ه(

 ىحلاصلا ىسدقملا ةمادق نب دمحأ نب هتلادبع دمحوبأ «قفوملا خيشلا»

 لوق هتمجرت ىف ىبهذلا ظفاحلا لقن ,ةودقلا ردصلا مامإلا ةلبانحلا خيش (ه١77-041)

 تيأر ام» :لوقي حالصلا نبا ورمع ابأ تعمس» :ىسدقملا هتلادبع ىبأ ءايضلا ظفاحلا

 ."'(قفوملا خيشلا لثم

 ربعلاو مالسإلا خيرات .هنم عمسو قشمدب هيقل )١918/5( ىرذنملا ةلمكت (١١ل) ةطقن نبأ دييقت )١(

 .74/0 :ىكبسلا جاتلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبطو ه4١1 ةنس تايفو :مالسإلا لودو

 ربعلاو مالسإلا خيرات .ةرم ريغ قشمد نم هيلإ اهب بتك ةزاجإ هنم هلو (1570/8) ىرذنملا ةملكت (1)

 .11/0 ىكبسلا  جاتلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط .ه١٠11 ةنس تايفو :ىبهذلل مالسإلا لودو

 نب دمحم .ىلبنحلا ىحلاصلا ىقشمدلا مث ىسدقملا ءايضلاو ,5؟ج ءالبنلا مالعأ ريسو )6١/0( ربعلا (5)
 (ه039-14) هخويش نم ريثك ىف هكراشيو حالصلا نبا نارقأ نم .دحاولادبع
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 :اهيتفمو اهظفاح نم نارحب عمسو

 .لاحرلا دنسملا «ىلبنحلا ىواَهُرلا نمحر لا دبع نب هللا دبع نب رداقلا دبع دمحم ىبأ»

 هعمس ,ىذمرتلا عماج هتاعومسم نمو .تقولا خويش رباكأ نم عمسو .دالبلاب فوط

 "(ه117 - 075) ىدزألا رماع ىنأ نع؛ىورلا حتفلا ىبأ رايس نب رصن نم ةارهب

 :نم بلحب عمسو

 «ىبلحلا ىدسألا ناولع نب هتلادبع ذاتسألا نب نمحرلا دبع دمحم ىبأ .ذاتسألا نبا»

 ىجاهنصلا دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ اهليزن نم بلحب عمس .نيحلاصلا اهخويش نم
 ' ناسارخ خويش نم ةعامج هل زاجأو دادغبب عمسو .هتقبطو (ه071-) ىريشألا
 .ه177ةنس بلحب هتافو ''!ثدحو ةيردنكسإلاو رصمو قشمدو ناهبصأو

 نب نمحر لا دبع دمحم ىنأ نع ىوري (ةمدقملاب عامسلا نس) ىف ؛حالصلا نباو
 "7 ضايع ىضاقلا نع ,ىريشألا نبا دمحم ىبأ نع ءىدسألا هللا دبع

 :حالصلا نبا ورمع ىبأ ىقتلل ةبصخلا ةلماعلا ةايحلا تناك ماشلا ىف

 < كلملا ماشلا ناطلس مده نأ ىلإ ,ةيحالصلا ةسردملاب اًسردم سدقملا تيب ىف ماقأ»
 بحاص ىبويألا ركب ىبأ نيدلا فيس لداعلا كلملا نب ىسيع نيدلا فرش - مظعملا
 ىلإ هجتاو .هيلع رطيست نأ ةجنرفلا نم اًفوخو هتيامح نع اًرجع دلبلا روس - قشمد

 ةركذت ,100 ةنس ةجحلا ىذ ىف اهادحإ ,ةرم ريغ ,ةباتك ءنارح نم ةزاجأ )١1599/7( ىرذنملا ةلمكت )١(

 دييقتلا ليذو 81١/7, بجر نبال ةلباتحلا تاقبط ليذو 1١7. ةنس تايفو : ىبهذلل ربعلاو مالسإلا لودو ظافحلا

 37١ ١08(. ل) ىسافلا ىقتلل

 3٠١, ةنس رفص ىف اهادحإ ؛ةرم ريغ بلح نم هيلإ اهب بتك ةزاجإ هنم هلو )١١١6/9( ىرذنملا ةلمكت (؟)

 ذاتسألا نبا :هدلو ,ةينكلاو ةرهشلا مسا ىف هكراشيو هه117 ةنس تايفو ,ىبهذلل ربعلاو مالسإلا خيراتو

 نمو ةاضقلا ىضاق .ىعفاشلا ىدسألا ناولع نب هتادبع نب نمحر لادبع نب هتادبع نيدلا نيز دمحم وبأ

 .(هتل"ه-هال8) ءاسؤرلا تاوّرس

 - ) ذاتسألا نبا ءاهيضاق .ىعفاشلا ىبلحلا نمحر لا دبع دمحم ىبأ نب هللا دبع نيزلا نب دمحأ لاكلا هنباو

 (هاككك

 .نورشعلاو عبارلا عونلا ءحالصلا نبا ةمدقم (1)
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 ادفلا وبأو ريثألا نبا خرأ دقو «اهنع نييبيلصلا فشك ىف لماكلا هيخأ عم ناكف طايمد

 سانلا لفجناو» ه7 ةنس لوأ ىف سدقملا روس مده ةنئاك ىبهذلاو ليعامسإ ديؤملا
 00 يب

 .قشمد ىلإ ورمع وبأ حرتو

 هتافو ىلإ .ةيدسألا ةسردملا ىف اًسردم بلح نكسف «نمحر لا دبع حالصلا» هدلاو امأو

 ا"”ه52378ةنس ىف اهب

 نامز ديعي» قومرملا هناكم حالصلا نبا ورمع وبأ ىقتلا ذخأ ,ماشلا ةرضاح ىفو

 لبق نم اهرمأ ىف اًضوفم «ةيحاورلا ةسردملا» ىف سيردتلا ىلو «اًلعو اًعرو نيفلاسلا

 ا"'ةحاور نبا ىكزلا اهئشنم

 ىف «ىبويألا ركب ىبأ نيدلا فيس لداعلا كلملا نب ىسوم .فرشألا كلملا هيلإ دهعو

 مث .2!وي سيردتلا ىلو نم لوأ ناكو ءاهرمأ هيلإ ضوفو «ماشلا تس ةسردم» ىف رظنلا
 ءاهرمأ حالصلا نبا ورمع ابأ ىلو ,قشمدب «ةيفرشألا ةسردملا» فرشألا كلملا رمع ام

 ")اهب سيردتلا ماهم هيلإ ضوفو

 'تاهجلا فئاظوب موقي» :ناكلخ نبا نيدلا سمش هبحاصو هذيملت لاق امهيف ناكف

 هيتأت ىوتفلاب هلاغتشا عم ,هنم دب ال ىرورض رذعب الا اهنم ءىشب لالخإ ريغ نم ثالثلا

 .مالسإلا خيراتو ءرشبلا رابخأ ىف رصتخملاو ؛لماكلا )١(

 هاوخأ ضوافت ,1753 ةنس ىفو ه7714 ةنس ىسيع نيدلا فرش مظعملا كلملا ىفوتو ه١ ةنس :ربعلاو

 .هوربكأو كلذ نوملسملا مظعتساو» ؛مهيلإ سدقملا تيب ميلست ىلع جنرفلا عم فرشألا كلملاو لماكلا كلملا

 (.١١187/1؟ لماكلا ىف ريثألا نبا) «هفصو نكمي ملام ملألاو نهولا نم هل اودجوو

 .7؟ج ءالبنلا مالعأو .(50/0) ىربكلا ةيعفاشلا تاقبطو (8١٠ت )*/”*١1 نايعألا تايفو (؟)

 رصتخم) ه 77١ ةنس ىف قشمدب .ىراصنألا دمحم نب هللا لضف ,ىقشمدلا ةحاور نبا ىكزلا اهأشنأ (')

 بتكلا راد طوطخم ١١ص (ىميعنلا رخافملا ىبأل سرادملا رابخأ ىف سرادلا داشرإو بلاطلا هيبنت

 ,ىداش نب بويأ نيدلا مجن تنب نوتاخ ةعيبر ماشلا تس اهتأشنأ ,ةيناربلا ةيماشلا ةسردملا ىه ()

 5١/8(. ىبهذلل ربعلاو ,.5١؟ :ىميعنلا رصتخم) ه7: ةنس ىف اهتافو لبق .قشمدب

 774 ةنس ىف قشمدب ءركب ىبأ نيدلا فيس لداعلا كلملا نب ىسوم فرشألا اهرمع .ةيفرشألا ةسردملا (0)

 ("ص :ىميعنلا رصتخم) ه 570 ةنس ىف فرشألا كلملا ةافو لبق ه١77 ةنسل نابعش نم فصنلا ةليل تحتفو

 .ىبهذلل ربعلاو مالسإلا لودو مالسإلا خيرات عم
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 هوخرؤم هل دهش «قافآلا نم ملعلا بالط هيلإ لحرو «سردلاو فيلأتلاو .راطقألا نم

 ىف اًرحبتم اليبت تمسلا نسح لقعلاو ةلالجلا رفاو ناك» هنأ ىلع .هذيمالتو هباحصأ نم

 ىوقتلاو عرولاب هل اًدوهشم .ةعاطلاو ةدابعلا ىف اًدهتحم بلطلا ىف لثملا برضم ملعلا

 .«هتلالجو هتمامإ ىلع اعمجم .دادسلاو حالصلاو

 رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو سماخلا ءاعبرألا َرَحس .ههجو هلا رضن ءىفوت نأ ىلإ

 هاوثم ىلإ هوعيش مث ءنيترم هيلع لَصو سانلا هيلع محدزاف» ةئاتسو نيعبرأو ثالث ةنس
 ' ىكح ايف «باجتسم هدنع ءاعدلاو : ليق .هب كربتيو رازي رهاظ هربقو ,ةيفوصلا رباقم ىف

 ىكبسلا جاتلاو .هئالبن مالعأ ىف - ها/44 ةنس ىفوتملا - ىبهذلا هتادبعوبأ ظفاحلا

 .ةنس نيرشعو نامثو ةئام نم وحنب حالصلا نبا ىقتلا ةافو دعب ههالا/١ ةنس ىفوتملا



 حالصلا نبا ورمع ىبأ تافنصم

 .قأي (ثيدحلا مولع ىف ةمدقملا) هباتك ©

 (ملسم حيحص حرش) ©
 ايفوص ايأ ةبتكم ىف هنم ةخسن دوجوب نالكورب دافأو .حيحصلا حورش ىف هل روكذم

 )١/”١8( طقسلاو طاقسالا نم هتيامحو طلغلاو للخلا نم ملسم حيحص ةنايص :ناونعب

 رمع ىبأب ءورمع ىبأ ةينك هتمجرت ىف تفحصتو ؛نيجزسل ىبرعلا ثارتلا ىف هلثمو
 (١١؟/١)

 .تاغللاو ءامسألا بيذبت ىف هنع لقني اك .ملسم حيحصل هحرش ىف ىوونلا هنم رثكُيو
 هالمأ ام صن (هال١- ىتبسلا ىبيجتلا مساقلا ىبأل بارتغالاو ةلحرلا دافتسم) ىفو

 هنع هيوري وهف - ,ملسم حيحص نم ءنايفس نب ميهاربال عامس توف نم حالصلا نبا

 سابعلا ىبأ لاكلا هخيش نم ه147 ةنس ىف قشمدب ىبيجتلا هعمس - ةزاجإلاب
 حالصلا نبا نم هعامسب (ها/5١-) ىنابيشلا دومحم نب حتفلا ىبأ نب دمحأ .ىقشمدلا
 .ها758 ةنس ىف قشمدب

 طاقسإلا نم هتيامحو طلغلاو للخلا نم ملسم حيحص ةنايص) ناونعب اثيدح رشن
 (طقسلاو

 (نيدلا رادم اهيلع ىتلا ةيلكلا ثيداحألا) ©

 .نونظلا فشك ىف (ةيوونلا نيعبرألا) عم ةفيلخ ىجاح هركذ
 (ىلامألا) ©

 ىلع .ىقشمدلا دجملا ىبأ نبا هخيش نم (ه407) رجح نبا ظفاحلا تاعومسم ىف
 نم هعاسب (ها/65١) ىقشمدلا راتهملا نبا رصانلا نم هتزاجإب )7١17 - 86٠١( دمحم نب
 (ةرهاقلاب بتكلا راد طوطخم 4١68 :رجح نبال سسؤملا عمجملا) حالصلا نبا

 : هقرطو (ةيلوألاب لسلسملا ةمحرلا ثيدح) ©

 (ىسافلل دييقتلا ليذ) راتهملا نبا رصانلا هنع هب ثدح .هيلامأ نم لوألا سلجملا وهو
 ل
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 ' هلَسْلَسو ١7١( :ىبيجتلا جمانرب) ىقشمدلا ىنابيشلا حتفلا ىبأ نب سابعلا وبأ لاكلاو

 .(031/1) ثيغملا حتفب لسلسملا ثيدحلا ىف ىواخسلا سمشلا هنم لقنو .هعم

 هخيش باتك ىلع :(لوقرق نبا قاحسإ ىبأل راونألا علاطم ىلع .تاقيلعتو شاوح) ©
 .(راثآلا حاحص ىلع راونألا قراشم) ضايع ىضاقلا

 نب دومحم نب دمحم ىلصوملا سمشلا» حالصلا نبا ورمع ىبأ طخ نم اهلقن

 همظن شماه ىلع (هالا/4 - ىومألا عماجلا بيطخ .ىعفاشلا ىقشمدلا ميركلا دبع

 سلفب نييورقلا ةنازخو ١10( مقر) سانكمب مظعألا عماجلا ةنازخب اهتاطوطخم ىف علاطملل

 .ةرهاقلاب بتكلا راد ةنازخو (؟١٠ مقر)

 :ىواتفلاو هقفلا ىف

 :(ىزاريشلا قاحسإ ىبأل بذهملا ىلع تكن) ©
 ىيحم مامإلا هيلإ عجرو .تاقبطلا ىف ةبهش ىضاق نبا هل هركذ .ةيعفاشلا عورف ىف

 (تاغللاو ءاسألا بيذهت) نم عضاوم ىف ءىوونلا نيدلا

 (ىلازغلا دماح ىبأل .طيسولا لكشم) ©

 تالاكشإ هلو :لاق ,حالصلا نبا تافنصم ىف ناكلخ نبا هركذ .ةيعفاشلا عورف ىف

 ىلع حالصلا نبا ورمع وبأ قلع» :نونظلا فشكب (طيسولا) ىف ءاجو .طيسولا ىلع
 .«نيازج ىف ةقيلعت هنم لوألا عبرلا

 مهول انايب وأ ءاًحرشوأ اطبض (تاغللاو ءاسألا بيذهت) ىف اريثك ىوونلا هنم لقنيو

 ىفو 7١45( تا9؟١/0) ىشاشلا لافقلا نبا :الثم ءاسألا ىف اهنم .أطخل اًحيحصتو

 ....رظن ىف ةراظنلاو .ةيديجملاو ,حقل ىف .حاقلملا :داوم .تاغللا

 (كسانملا ةفص ىف كسانلا ةلص) ©

 ىضاق نباو (ةبيعلا ءلم) هتلحر ىف ىتبسلا دْيَسُد نبا هللا دبع وبأ ظفاحلا هامس اذكه

 جاتحي ةنسح ءايشأ هيف عمجو جحلا كسانم ىف فنصو :ناكلخ نبا لاقو .تاقبطلا ىف ةبهش
 ورمع ىبأ نيدلا ىقت خيشلل كسانملا» :نونظلا فشك ىفو .طوسبم وهو ,سانلا اهيلإ

 .«طوسبم فيلأت وهو ..حالصلا نبا

 موي انحبصأف» :لاق ,ةيزاجحلا ةلحرلا ىف ديشر نبا ظفاحلا ليلد ناك باتكلا :تلق



 (حالصلا نبورمع ىبأ ىعفاشلا هيقفلا دحوألا ثدحملا مامإلل كسانملا ةفص ىف كسانلا
 .«فوصوملا ىلع اهقابطناو ةفصلا اهفصي ىتلا عضاوملا هب فرعتسأ تنكف هللا همحر

 لقنلاو ليلدلا اذه ىلإ عوجر نم ولخي رعاشملاو كسانملل ديشر نبا فصو دكي مل مث

 ,هئاهتنا ىلإ فاوطلا ءادتبا ةيفيكو فاوطلا رئاعش نم سداسلا بجاولا نايب دعبو .هنم

 ىهتنا» :لاق .رجحلاو بابلا نيب ام مزتلملا دنع ءاعدلاو -ورمعوبأ مامإلا لاق ام ىلع-

 اًيبلطف ,هقرفتم عمجو هتنكمأ عبتت ىف انلطأ نإو .ورمع ىبأ مامإلا مالك نم هداريإ اندرأ ام

 ("”«دشرملا هللاو .هناسل نايبلا اذه لثم نع زجعيو هدوجو زعي اب ةدافإلل

 :(ىواتفلا) ©

 ىف ىكبسلا جاتلا اهركذو «دلجم ىف هيواتف هباحصأ ضعب عمجو» :ناكلخ نبا لاق

 دييقتلا١٠ىف ىقارعلا نيزلا اهنم لقن كلذكو .اهنم ةراتخم ةلمج لقنو ,ىربكلا هتاقبط

 ىسافلا ىقتلا ,حالصلا نبال اهركذ اك (ثيغملا حتف) ىف ىواخسلا سمشلاو ( حاضيإلاو

 .نيفراعلا ةيده ىف ىدادغبلاو .فشكلا ىف ةفيلخ ىجاحو (أ7١5 :دييقتلا ليذ)

 ه١غغ ةنس ةرهاقلاب (ةيرينملا لئاسرلا ةعومجم) نم ىناثلا ءزجلا ىف ةعوبطم ىهو

 نب دمحأ ناولع نبا لامكللو .دئاقعلاو لوصألاو ثيدحلاو ريسفتلا ىف باوبأ ىلع ةبترم
 ناولع نب هللا دبع ذاتسألا نب نمحرلا دبع دمحم ىبأ نب هتلادبع نيدلا نيز دمحم ىبأ
 اهركذ ءحالصلا نبا ىواتف ىلع شاوح (ه 57717 - اهيضاق ىعفاشلا ىبلحلا ىدسألا

 همالكو .دئاوف اهيف ءحالصلا نبا ةخسن ىلع .هطخب ىدنع ىه» :لاقو ىكبسلا جاتلا

 (ا""*«بهذملل راضحتساو ريثك لضف ىلع لدي

 مقر ةرهاقلاب بتكلا راد طوطخم نم 87-١١10( ص) سماخلا دلجملا .ةبيعلا ءلم :ديشر نبا )١(
 .هطخب .لايروكسألا ىف ديشر نبا لصأل ,78753 مقر رادلا ةروصم نم خوسنم 0١<

 نب نمحر لادبع دمحم ىبأ ذاتسألا نبا ديفح وهو - دمحأ لاكلا ةمجرت (8/0) ةيعفاشلا تاقيط (؟)
 .138/6 تارذشلا ىف داععلا نبا هلقنو - حالصلا نبا خويش نم .ىدسألا ناولع نب هللادبع
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 (قفتسملاو ىتفملا بدأ باتك) ©

 عوبطم .نونظلا فشك نم ةزمهلا فرح ىف ةفيلخ ىجاح هل هركذ

 : لجرلا ىف

 .(ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط)

 ,تاغللاو ءامسألا بيذهتل تاقبطلا بتك نم هرداصم ىف ىوونلا مالسإلا خيش هركذ

 ةمئأ نم ىورطلا - ىداَّبَعلا مصاع ىبأ تاقبطك .ءاهقفلا تاقبط بتك نمو» :لاق

 تاقبطو .ىزاريشلا وه ,ءقاحسإ ىبأ خيشلا تاقبطو - ه 408 :نييناسارخلا ةيعفاشلا

 سيفن باتك وهو .اهبيترتو اهبيذهت ىف تعرش دقو ,تاعطقم ىهو .حالصلا نبا و رمع ىبأ
 ىلإ بستنملاب حبقيو ,هريغ ءاهقفلا ةفرعم ىف هنع ىنغي الو هنم بيرق الو هلثم فنصُي مل

 15/١/١. :تافصلاو ءامسألا بيذهت «هلهج ىعفاشلا بهذم

 ىلإ هوقبس نم ركذو .ىربكلا هتاقبط ةبطخ ىف ىكبسلا باهولا دبع جاتلا لاقو
 بئارغلا عمجيو دئارفلاو دئاوفلا بر ٍحالصلا نبا خيشلا ءاج مث» :اهيف فيلأتلا

 اًعمج عمجي نأ ىلع مزع .همالك نم مهفي ايف هللا همحر ناك دقو .هباتك فلأف .رداوتلاو

 هبحن ىضقف هدوصقم نود تلاح ةينملا نكلو ّنَمَتُمِل ٌّلَمُأ الو ِتْنَعَُمِل بلطم هدعب ام

 هيلع دازو هرصتخاو ىوونلا ايركز وبأ دهازلا مامإلا خيشلا هذخأف ,ةدوسم باتكلاو

 جاجحلاوبأ نامزلا ظفاح انخيش هْضّيِبف ةدوسم هباتكو اًضيأ تامو .اًدج ةليلق ءاسأ

 «..هللا همحر ىزملا نمحر لا دبع ىكزلا نب فسوي

 .ريسي فالخ عم )٠١١١/15( فشكلا ىف ةفيلخ ىجاح هلقن

 ٠ ىضاق .ىعفاشلا ىرصملا ىجرزخلا ىراصنألا ىناكلادبع نب ىلع ,ىكبسلا ىقتللو
 «حالصلا نبال ءاهقفلا تاقبط بختنم» باتك (هال587-01) ىلوصألا هيقفلا ةاضقلا

 .(ةرهاقلاب بتكلا راد طوطخم) هخويش مجعم ىف باهولادبع جاتلا هنبا هل هركذ

 ةنازخلا سراهف ىف - (ىعّرَطُملل بهذَملا خويش ركذ ىف بهِذَملا نم بختنملا)©
 بلطم ىف ىكبسلا جاتلا هركذو - (ماع151١)مقرب هنم ةدوسم دجوت .قشمدب ةيرهاظلا

 مامإلا ,كلذ ىف فنص ىنغلب نم لوأف» هترابع صنو «ةيعفاشلا تاقبط ىف فنصام
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 بيطلا ىبأ ليلجلا مامإلل فنص .بيدألا ثدحملا .ىعّرْطُملا ىلع نب رمع صفحوبأ
 ركذ ىف بهذملا :هامس اًباتك ىكولعصلا نايلس نب دمحم لهس بأ ريبكلا مامإلا نب لهس

 تفقو نكلو هيلع علطأ مل انأو .ةراشإلا حيلم ةرابعلا نسح باتك وهو ءبهذَملا خويش

 ١١4/١ تاقبطلا «حالصلا نبا و رمعوبأ مامإلا هنم هبختنا بختنم ىلع

 ىلع نب رمع صفح وبأ اهدشنأ اتايبأ لهس بيطلا ىبأ مامإلا ةمجرت ىف هنم لقن مث

 عبرألا تائملا سوءر ىلع نيثوعبملا ىف .هرصع لهأ ضعب نع .ءبهذملا باتك ىف ىعوطملا

 07 ىلوألا

 ىلع نب رمع صفح وبأ مامإلا هيف فنص هنأ ىنغلب نم لوأف ..ةيعفاشلا تاقبط» :ىف

 ىكولعصلا دمحم نب لهس بيطلاوبأ مامإلا هيف فنص مث .بيدألا ثدحملا ىعوطملا

 بختنم ىلع تفقو .بهذملا خويش ركذ ىف بهذملا هاس اًياتك ةئامعبرأو عبرأ ةنس ىفوتملا
 ىف مهولا اذه لثم رركتو ٠٠٠١/7. فشكلا «..حالصلا نبا ورمع وبأ مامإلا هبختنا هنم

 : (ىعفاشلا مامإلا ةيلح باتك) ©

 قشمدب ةيرهاظلا ىف ىرجهلا عباسلا نرقلا نم هنم ةخسن دوجوب نيجزس دافأ
 باتك ىف حالصلا نبا ورمع ىبأ ةينك تفحصتو ١118/7( شعلا فسوي ذاتسألا سرهف)

 ىف وأ ءنيجزس باتك نم عضوم ريغ ىف وه اذكو ءرمع ىبأب .نيجزسل ىبرعلا ثارقلا

 .باتكلل ةيبرعلا ةمحرتلا

 عبرأ ةنس .ةعبارلا ةئاملا ماعءىكولعصلا بيطلا ىبأ مامإلا ةافو خرأو )١17١/7( ىربكلا تاقبطلا )١(

 لماكلا ىف ريثألا نباو .مالسإلا لودو ربعلاو مالسإلا خيرات ىف ىبهذلاو تايفولا ىف ناكلخ نبا هلثمو .ةئاعبرأو

 .ءامسألا بيذبت نم نيسلا فرح ىف ىوونلا مامإلا هل مجرتو .بابللاو ىناعمسلل باسنألاو

 نم نيرشعلاو ثلاثلا ةعمجلا ةيشع ىنوت» :هللا دبع ىبأ مكاحلا نع ًالقن (تاقبطلا نم) توريب ةعبط ىفو

 هسلجي نع ربخلا قايس .ىف لاق ءمكاحلا نع ىكبسلا تاقبط ىف ىذلاو .«ةئاتالثو نيناثو عبس ةنس مرحملا

 عبس ةنس مرحملا نم نيرشعلاو تلاثلا ةعمجلا ةيشع ةربحم ةئاسمخ نم رثكأ هسلجم ىف عضو هنأ ىنغلبو : ىملعلا
 .انهه نم مهولا لعلف ١7١/0. «ةئاثالثو نينامثو
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 :(ةلحرلا دئاوف) 6

 نباو (؟17 دييقتلا ليذ) «هتلحر نم اهعمج دئاوف هلو» :لاق ,ىسافلا ىقتلا هل اهركذ

 نيزلا اهنم لقنو (ةرهاقلاب بتكلا راد طوطخم أ 0؟) ةيعفاشلل هتاقبط ىف ةبهش ىضاق

 ,؟اا//١ :ثيغملا حتف) ىف ىواخسلا سمشلاو (حاضيإلاو دييقتلا) ىف ىقارعلا

0.000 

 - دعاوق ىلع ةلمتشم ىهو» .نونظلا فشك نم ءافلا فرح ىف ,ةفيلخ ىجاح لاقو

 «.ناسارخ ىلإ هتلحر ىف اهلقن .مولعلا عاونأ نم ةبيرغ - دئاوف اهلعلو اذك
 .ةيقرشلا ةلحرلا :مساب نيفراعلا ةيده ىف تءاجو

 :(ملعلا دارفأ) ©

 ١58/7( ثيغملا حتف) ىف ىواخسلا سمشلا هنم لقن

 :(ريرحتلا) ©

 ,نيعيرألاو ىداحلا عونلا ىف :حاضيإلاو دييقتلا) ىف هنم لقنو ءىقارعلا ظفاحلا هركذ

 .""(رغاصألا نع ةاورلا رباكألا

 )١( :ىبرعلا بدألا خيرات) ىف .هتافنصمل (نالكورب) ةمئاق ءانه حالصلا نبا تافنصم ىلع لباق 1١37/1:

 ١ - ماهوأ نم لخت مل نإو .برغملاو قرشملا نئازخ ىف اهتاطوطخم نكامأل ىخس ردصم ىهو (ةيبرعلا ةمجرتلا

 .ضرعلا اذه قايس نم ءاهعضاوم ىف اهيلع هبنن



 هذيمالتو هباحصأ : حالصلا نبا ١

 : هذيمالتو هباحصأ

 ةيمالسإلا رضاوحلا مهب ترمع .هذيمالتو هباحصأ نم ًالايجأ حالصلا نبا ىقتلا فّلخ
 .ملعأ هللاو ,ملعن ايف ًةافو مهمدقأ .عباسلا نرقلا نم لوألا عبرلا رخآ ىلإ هرصع نم
 مهب تدتما مث .(56-1960غ) قيبشإللا كلملا دبع نب دمحا نب دمحم ىجابلا ناورم وبا

 .مهذيمالت نم نايعألا ةمئألا ىف ,ثيدحلاو هقفلا ىف هتسردم

 ىف مهب هقفت نيذلا رابكلا ىوونلا مامإلا خويش مهنم ,ةمئأ حالصلا نبا ىلع هقفتو

 اًعامسو اًحيحصتو ةءارق» .نييناسارخلا ةقيرط ىلعو نييماشلا ةقيرط ىلع بهذملا

 حالصلا هيبأب هقفتو .حالصلا نبا ورمع ىبأ مامإلاب اوهقفتو .اقيلعتو اًحرشو
 : مهو «نمح رلا دبع

 .هعروو هملع ىلع قفتملا «ىرعملا ميهاربإ وبأ ,ناثع نب دمحأ نب ءقاحسإ لابكلا»

 هيلع عمسو .هيواتف عمجو .ةيحاورلا ةسردملا ىف هل اًديعم حالصلا نبا هخيش عم ماقأ

 .(ه160-) ثيدحلا مولعو ,ىقهيبلل ىربكلا ننسلا

 لجأ نم «ىقشمدلا مث ىسدقملا حون نب نمحر لادبع ,دمحموبأ نيدلا سمش»و

 .(ه504-) هدعب ةيحاورلاب سرد .بهذملاب مهفرعأو .حالصلا نبا باحصأ

 .نيدلازع ىضاقلا ,ىعفاشلا بلاغ ىبأ نب دعسأ نب رمع .ءصفحوبأ»و

 .ىوونلا خويش ةلج نم .ىقشمدلا ىلبرإلا ديعس نب رمع نب رالس لاكلا»و

 .(ه0٠517) تايفو .ريعلاو ]١18/١[. ىوونلا بيذهت (ه770-) .حالصلا نبا باحصأ

 :مهيلي نم مث «مهتقبط نم مهعمو
 .نيدلازع فيرشلا تايفو (ه1160 - 0949) ىسدقملا ةماش وبأ»

 .فيرشلا تايفو (ه7760 - 710) ميهاربإ نب حلاص سابعلا وبأ ىدرعسألا ءايضلا

 سرد هيقفلا ىضاقلا ىعفاشلا رمع نب رادتُب نب رمع .ىسيلفتلا حتفلا وبأ لاكلا»

 ثيدحلا مولع ىف هباتك هيلع أرقو حالصلا ّنبا سلاج .ماكحألاو لوصألا ىف عربو ىتفأو
 (ه7017-3375) (غ) ةخسنل عامسلا ةقبط ىف ىقأي-

 ىضاق ىعفاشلا ىرصملا مث ىومحلا نيسحلا نب دمحم هتلادبع وبأ ,نيزر نبا ىقتلا»
 .هنع ةاورلا نمو (ه567-380) «مالسإلا خيش ةاضقلا



 قو هذيمالتو هباحصأ : حالصلا نبا

 'فرشلا هنم هعمس ىقهيبلل ىربكلا نئسلاب اًضيأ هنع ثدحو .هباتك ةاور ىف قأي

 .ةباسنلا ظفاحلا ىعفاشلا فلخ نب نمؤملادبع دمحوبأ .ىطايمدلا

 1 .فيرشلا رهزألا طوطخم )١4/4( ىطايمدلا ويش مجعم -

 .ه١148-5708 «ةاضقلا ىضاق ىعفاشلا هتلادبع وبأ نيدلا سمش .ناكلخ نبا»

 .ءىقشمدلا ىرازفلا عابس نب ميهاربإ نب نمحرلادبع دمحم وبأ ,حاكرفلا نبا جاتلا»

 دمحأ سايعلاوبأ فرشلا هوخأو (ه39-3790) «مالسإلا خيش ماشلا هيقف

 .هنع ثيدحلا ةاور نم امههو (ها/ل٠-0-58)

 بيطخ ىعفاشلا ىسدقملا ةمعن نب دمحأ نب دمحأ سابعلا وبأ ءىسلباتلا فرشلا»

 .(ه115) نمحر لادبع جاتلا دعب بهذملا ةساير هيلإ تهتنا .«ماشلا ىتفمو قشمد

 ءرمدت ىضاق «ىعفاشلا ىرمدتلا ىلع نب نيسحلا نب دمحم ىناسغلا نيزلا»

 (هاقالحكا؟)

 هباتك هيلع اوعمس نم ىلع رصتقأو .اًدع نّوَصْحي ال ةرثك ثيدحلا هيلع اوعمس نيذلاو

 ننسلاو نيحيحصلا هيلع اوعمس نمو - ىلاتلا ثحبملا ىف نوتأيو - ثيدحلا مولع ىف

 ةنيبملا اههديناسأي - ىوارفلا معنملادبع نب روصنمو ىسوطلا ديؤملا نع ىقهيبلل ىربكلا

 تاقبطلا بتكو خويشلا مجاعم نم هيلع تفقو ايف - حالصلا نبا خويش ثحبم ىف

 .”رابكلا بتكلا ةاورل سراهفلاو جماربلاو تالحرلاو لاجرلاو

 :نم ديرجتلاب #
 بيترتلاو .كليربوك طوطخمل دادغب ةروصم نم طاب رلاب ةماعلا ةنازخلا ةروصم :نيدلا زع في رشلا تايفو

 ىلع هيف بيترتلاو ,ةرهاقلاب بتكلا راد طوطخم .ىبهذلل مالسإلا خيراتو ,هليذو ربعلاك ,تايفولا ىنس ىلع اهيف

 مجعملا فو رح ىلع اهيف بيترتلاو ,ىكبسلا جاتلل ىريكلا ةيعفاشلا تاقبطو .نينسلا تايفو ىف مجعملا فورح

 وهو .مجعملا فورح ىلع هيف بيترتلاو ,بتكلا راد طوطخم .ىسافلا ىقتلل ديبقتلا ليذ .نورقلا تايفول

 مجعمو .بتكلا راد تاطوطخم : رجح نبال سسؤملا عمجملاو ىكبسلا جاتلاو ىبهذلا :خويش مجاعم ىف بيترتلا .

 ثيدحلا رادب ذاتسألا ىدنوارلا دمحم روتكدلا ليمزلا جيرخت .هتايورم جمانربو ىرمعيلا حتفلا ىبأ ويش

 ةلاحإلا عضاوم ركذت,جماربلاو سراهفلاو تالحرلاو مالعألا بتك نم اهادع امو .طوطخم ,طاب رلاب ةينسحلا :

 .ءىين ثيح ءاهيلع 3
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 :(ىراخبلا حيحص) هيلع أوعمس نم

 باتك ةاور ىف قأي (ه514-3187) دمصلادبع نيدلا نيمأ ءركاسع نبا نميلا وبأ»
 .ثيدحلا مولع ىف حالصلا نبا

 هدلوم) دنسملا ريمألا ىقشمدلا جرفلا ىبأ نب رصن ىبأ نب فسوي ,ىراقشلا دامعلا»
 هنم عمس .ثدحو .تارم جحلا ةرامإ ىلو ,ه74818غ ةنس قشمدب ىفوتو ٠١١ ةنس دودح ىف

 ةنيدملاب «ىتبسلا ديشر نبا هتلادبع وبأ» ظفاحلا هيقلو (هخويش مجعم) .ىبهذلا ظفاحلا
 عبارلا ىف هطخ بتكو .ءاعدتسالا ىف نيروكذملا هباحصأو هينبلو هل زاجأو ةرونملا
 .(586/0 ةبيعلا ءلم) ه386 ةنس ةدعق ىذ نم نيرشعلاو

 ىكيلعبلا رهوج نب دومحم نب ميهاربإ تنب .دمح مأو ريخلا مأ ,ةيحئاطبلا ةمطاف»
 نباو ىديبزلا نبا ىلع اهتاعومسم نم (ها١1١-716) ةدنسملا ةرمعملا ىحئاطبلا

 ٌىرقو - دجسملا ىف براقتلا باب ىلإ هلوأ نم نيعم توفب - ىراخبلا حيحص حالصلا
 ةضورلا بناجب ةرونملا ةنيدملا ىف اهيلع ئرقو (ءاسنلا / دييقتلا ليذ) تارم سمح اهيلع
 اهتايورم عيمج ىف ةزاجإلاب اهطخ هل تبتكو .ديشر نبا هللا دبع وبأ اهيلع عمس .ةفيرشلا
 .طخ (؟0//77 ةبيعلا ءلم)

 :(ملسم حيحص) هيلع اوعمس نمهو

 اوعمس نميف َّرَم (ه7-4١3788) دمصلا دبع نيدلا نيمأ ءركاسع نبا نميلا وبأ»
 .ثيدحلا مولع ىف هباتك ةاور ىف قأيو .حالصلا نبا ىلع ىراخبلا حيحص

 .(ه155. -) ثدحو .هللا دبع نب ىلع نب نايلس «,ىاسملتلا فيفعلا»

 (574-310) ىرازفلا ءايض نب عابس نب ميهاربإ نب نمحر لا دبع دمحم وبأ جاتلا»
 خويش) ةمئألا (هنم عمس .اثدحو (هال10٠-0) دمحأ سابعلا وبأ فرشلا هوخأو
 .(دييقتلا ليذو .ىبهذلا

 نم (ه7914) ىقشمدلا ىناكرقلا هللا دبع وبأ ءرمع نب جنوس نب دمحم نب جنوس»
 عماجو ءبرينلاب ىبهذلا هنم عمس .ثدحو .ملسم حيحص حالصلا نبا ىلع هتاعومسم
 .(مالسإلا خيراتو .ىبهذلا خويش مجعم) قشمد

 باتكلا سيئر «ىقشمدلا ىنابيشلا حتفلا ىبأ نب سابعلا وبأ لامكلا ,راطعلا نبا»
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 قا

 7” دالب خيش «هللا دبع نب دمحأ نب دمحم نب ىلع نيسحلا وبأ ,قينويلا فرقنا

  عمس .ةروهشم دئاوف هيلع ىلمأو ءاًحيحصت كلام نبا ىلع ىراخبلا أرق .هيلإ ةلحرلاو

 000 .ظافحلا ةركذت (ها/ل.3737-1) .هب جر رختو حالصلا نبا

 ةيفرشألا خيش «ىعفاشلا ىقشمدلا هللا دبع نب ناورم نب هللا دبع ,ىقرافلا نيزلا»

 ىلع هتاعومسم نم (ها.5397-5) ىومألا عماجلا بيطخو ىوونلا مامإلا دعب

 ليذ) ةمئألا ظافحلا نم ريثك هنم عمس ,ثدحو .ملسم حيحص حالصلا نبا ورمع ىبأ

 ىشايداولا جمانربو .ىبهذلا خويش مجعمو ,حالصلا نباو ىقرافلا اتمجرت :دييقتلا

 06 ١١(

 زازبلا نايب نب فرشم نب زعلا ىبأ نب دمحم باهشلا ءىقشمدلا ىراصنألا نايب نبا»

 حالصلا نبا ىلع هتاعومسم نم (ها/07-+7) ةيف رشألاب ,ةياورلا خيش يش «ىعفاشلا

 ىشايداولا جمانربو ءدييقتلا ليذ) ةمئألا هنم عمس .درفتو رَمُعو ثدحو 050 حيحص '

 .( ا ى/كاحمل

 ىلع هتاعومسم نم «ىنيسحلا بلاط ىبأ نب ىلع نب دمحم ءراطعلا فوطع فيرشلا»

 00 .دييقتلا ليذ (ه١٠7) ةرهاقلاب ىفوت .ثدحو .ملسم حيحص حالصلا نبا

 ١ حتفلا وبأ ٍنيدلا زع ءىوسوملا ىولعلا بلاط ىبأ نب ىلع نب ىسوم فيرشلاو

 نبا ىلع الماك ملسم حيحص حمس (هال6١ -) دئسملا رمعملا لدعلا ىقتحلا ىقشمدلا

 نع اهب ىفوتو .هيلإ لحرو رمعو ,ةئاعبس ةنس ىف رصم نكسو .رابكلا خياشملاو حالصلا

 ليذو ءربعلاو ىبهذلا خويش مجعم) حيحصلا هيلع نوعمسي مهو ةنس نيناثو عبس

 .(دييقتلا

 د د

 «ىوارفلا روصنم ىلع هعابس (ىقهيبلل ىريكلا نئسلا) حالصلا نبا ىلع اوعمس نمو
 : ىقهيبلا ركب ىبأ نم هعامسي ,ىسرافلا ىلاعملا ىبأ ىلع هعاسب

 (ه11/-١651) ىلبنحلا ىقشمدلا ىملسلا ناخرط نب دمحم .هللادبع وبأ نيدلا ىقت»

 .؟5597/8 ننسلا ةعوبطم :عامسلا قابط -



 هذيمالتو هباحصأ : حالصلا نبا ىلا

 راد ُىراق ىنييارفسإلا رافصلا رمع نب دمحم نب دمحم .رافصلا هللا دبع وبأ دجملا»
 ١ (ه041-248) ىسوطلا ديؤملا نع ملسم حيخص ةاور نمو قشمدب ةيفرشألا ثيدحلا

 حالصلا نبا ىلع عومسملا لصألا نع دنا ةعوبطمب .ىربكلا ننسلل عامسلا قابط ىفو
 .557/8 «رافصلا رمع نب دمحم نبا دمحم هللا دبع ىبأ نيدلا دحي هيقفلا خيشلا ةءارقب »

 ىقشمدلا مث ىناذمهلا هللا دبع وبأ ءرصن ىبأ نب ركب ىبأ نب هاشبَرَع نب دمحم» |

 نبا ىلع ىقهيبلل ىربكلا نئنسلا عمسو .ىراخبلا حيخص ةأاور نم (ه 111-101)

 .(دييقتلا ليذ عم 40/8 ننسلا تاعامس) حالصلا

 اوهقفت نميف َّنَم (ه70-3780*) نيسحلا نب دمحم هللا دبع وبأ ءنيزر نبا ىقتلا»

 .ثيدحلا مولع ىف هباتك ةاور ىف قأيو ءحالصلا نبا ىقتلا ىلع

 نيدلا زع فيرشلا ةءارقب ةعامج هيلع اهعمس ,ىقهيبلل ىربكلا ننسلاب هنع ثدحو

 سلاجم ىف ,ةرهاقلاب ةيناطلسلا ةسردملاب (ه7805) دمحم نب دمحأ سابعلا ىبأ .ىنيسحلا

 ءعامسلا حصو .ه5174 ةنس ةرخآلا ىدامج نم نورشعلاو سماخلا دحألا موي اهرخآ

 .("0.-*5/8 :ىربكلا نئسلا تاعامس) نيزر نب دمحم بتكو

 خويش مجعم) فلخ نب نمؤملا دبع دمحم وبأ .ىطايمدلا فرشلا هنم هعمسو
 (رهزألا ةنازخ طوطخم .ىطايمدلا

 وبأ نيدلا لامج .ىجرزخلا ىراصنألا مراكملا ىنأ نب ميركلا دبع نب ىطعملا دبع»
 ىف هباتكي حالصلا نبا ورمع ىبأ نع ثدح (ه١18-088) ىرصملا ىصوقلا دمحم
 .(71510/// :تاعامس) ىقهيبلل ىربكلا ننسلا هيلع عمسو .هتاور ىف قايو..ثيدحلا مولع

 ثدحملا هيقفلا .ىلبنحلا ىغارملا افصلا وبأ .دمحم نب ركب ىبأ نب ليلخ ىفصلا»
 ىقهيبلل ىربكلا نئسلا حالصلا نبا ىلع هتاعومسم نم (ه1-١٠180) دنسملا
 .ىبهذلا هللا دبع وبأو ىرمعيلا حتفلاوبأ ناظفاحلا هنم عمس .ثدحو (41/8)

 (ه711-1788) ىتفملا ىلبنحلا فسوي نب نمحرلا دبع دمحم وبأ ,ىكبلعبلا رخفلا»

 ننسلا هيلع عمسو .هتاور ىف قأيو .ثيدحلا مولع ىف هباتك حالصلا نبا ىلع ضرع
 ("2غ07/8 عامسلا قابط) ىقهيبلل ىربكلا

 نمم (ه5711-3788) ىعفاشلا رمع نب ىيحي نب رمع صفح وبأ ,ىجركلا رخفلا»



 ا هذيمالتو هباحصأ“: حالصلا نبا

 ىربكلا ننسلا هيلع عمسو .ثيدحلا مولع ىف هباتك ,حالصلا نبا ىلع هتءارقب عمس

 ش .(دييقتلا

 .(ه0٠19) هللادبع نب ىلع نب ناهيلس .ىناسملتلا فيفعلا»

 ٌرَم (ه714-730) ىرازفلا ميهاربإ نب نمحر لا دبع دمحم وبأ جاتلا ,حاكرفلا نبا»

 .(نمحر لا دبع جاتلاو ,حالصلا نبا اتمجرت :دييقتلا ليذ) ىقهيبلل

 ىقشمدلا ىرازفلا عابس نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ فرشلا .حاكرفلا نبا»

 نباب اوهقفت نميف نمحر لا دبع جاتلا هيخأ عم َّرم 7١6( - 77:0) بيطخلا ,ىعفاشلا

 ننسلا نم ءكلذك سايعلا وبأ فرشلا هيلع عمسو .ملسم حيحص هيلع اوعمسو حالصلا

 عمس (ه1١٠) ىمرخملا ةقدص نب نسحلا ىبأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ,ةقدص نبا»

 .(740/8) تاعامس : ىقهيبلل ىربكلا ننسلا حالصلا نبا ىلع

 ىقشمدلا ىملسلا دمحم نب فسوي نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا رصان .راتهملا نبا»

 نع ثيدحلا مولع ةاور ىف أي (ه0١7) رمعملا دنسملا «مكحلا بئان ىعفاشلا '
 .ىقهيبلل ىربكلا ننسلا نم ىلوألا ةتسلا تادلجملا كلذك هيلع عمسو .حالصلا نبا

 .(دييقتلا ليذ) ظافحلا هنم عمس .ثدحو .ةيلوألاب لسلسملا ثيدحلا هيف هيلامأ نم اًءزجو

 «اهيضاق .ىعفاشلا ىقشمدلا ريبزلا نب ىلع نب دمحأ سابعلا وبأ ,ليجلا باهشلا»
 .حالصلا نبا ورمع ىبأ ىلع هتاعومسم نم (ه7؟0*77-5) دنسملا رمعملا ثدحملا

 ىبأ ءاقتنا ءلوألا دلجملا نم ةجرخملا نوعبرألاو ,ىقهيبلل ىربكلا ننسلا نم نادلحي

 ملعلا ظافحلا هنم عمس .ءثدحو .ىقهيبلا ركب ىبأ نع باتكلا ىوار ىسرافلا ىلاعملا

 . نع اهب ثدحو (هال15) نمحر لا دبع نيدلا نيز ةريره وبأ هنباو ,ىبهذلاو ىلازربلا

 .( ١ 77 سسوؤملا عمجملاو 608 ١3م



 هذيمالتو هباحصأ : حالصلا نبا ا

 مامإ «ىفنحلا نامثع نب رمع نب دمحم فيفعلا نب دمحأ ,ىقشمدلا ىلقصلا باهشلا»
 هنع ثدح (هالا5150-10/) حالصلا نبا نم عمس نم رخاو .قشمدب سارلا دجسم

 ةريره وبأ هنباو ,ىبهذلاو ىلازربلا ظافحلا هنم عمس .توفب .ىقهيبلل ىربكلا ننسلاب
 ١1١17١ دييقتلا ليذو ءىبهذلا خويش) رجح نبا ظفاحلا هيلع اهعمس .هنع اهب ثدحو
 ١77(. سسؤملا عمجملاو



 حالضلا نبا باتك

 مطوصأو هتاور 0

 هيلع تافنصملاو ©

 باتك :لاقي نأ ىفكي ثيحب قالطإلا ىلع هتافنصم رهشأ وه .ثيدحلا مولع ىف هباتك

 باتك :هعوضومب هركذ :نيمدقتملا ىلع بلغو ,هتناكمو هترهشل هيلإ هجتيف .حالصلا نبا

 .ثيدحلا ملع عاون :أ ةفرعم باتك :هتبطخ ىف هاهبس اك وأ .ثيدحلا مولع ىف حالصلا نبا

 نيتسو تسل ةصالخ هيف مدق ذإ ؛ *ثيدحلا مولع ىف حالصلا نبا ةمدقع ,ةرخأبإ رهتشاو

 هبشأ حالصلا نبا باتك ءاجف .رثكأ وأ درفم باتك هلبق هيف فنصُي مل اهنم عون َّلَق ءاَعون

 ةجابيد ىف اهيلإ راشأ ىتلا تاصخلملا روصع اهيلإ تجاتحا .ثيدحلا مولعل ةعماج ةمدقم

 .باتكلا

 :باتكلا ةأور

 وأ .هنم مطوصأ ركذ ىلع انفقو نيذلا انه مدقن امنإو .ةرثك نوّصحن ال نم هيلع هعمس
 مهتايفو خيراوت وأ عامسلا خيرات ىلع نيبترم .فنصملا نع هتياور مهنع تلم

 ىجابلا ناورم ىبأ لصأ )١(

 هدلوم .ةودقلا ليبنلا ةجحلا هيقفلا «ىكلاملا ىليبشإلا كلملا دبع نب دمحأ نب دمح»

 514 ةنس مرحملا ىف ةتبس نم رحبأف ءاًجاح قرشملا ىلإ جرخو .ه 5784 ةنس ةيليبشإب

 اهب ماقأو ءناضمر رهش نم نولخ عبسل قشمد مدقو .ءبجر رهش فصتنم ىف اكع لخدف

 مث ,ثيدحلا مولع ىف هباتك حالصلا نبا ورمع ىبأ ىلع عمس ثيح لاوش فصتنم ىلإ

 ىلإ هجتا مث باذيع ىلإ ةدج نم رحبأ جح نأ دعو زاجحلا ىلإ ىماشلا بكرلا عم جرخ

 ريمألل (راظنألا حيقنت ىناعمل راكفألا حيضوت) باتكل .ديمحلادبع نيدلا ىيحم دمحم خيشلا ةمدقم رظنا *

 .(7١5-؟١؟/5 :ناملكورب) عم«ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا ط 8/١" ليعامسإ نب دمحم ىناعنصلا ىنبسحلا
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 هنع ثحبلاب رمأ لماكلا كلملا نأ هغلب ثيح صوق ىلإ انق نم «لينلا ىف ةرهاقلا
 ةيلماكلا ةخيشم هيلوي نمع ثحبي لماكلا ناكو .هلبنو ههقف نم هغلب امل .هماركإو ا

 ةنس لوألا عيبر رهش ىف قبسلا ىبلكلا ةيحد نبا باطخلا ىبأ اهخيش ةافو دعب ةرهاقلاب

 ىف لزنف ةيفخ ةرهاقلا لخدو ءبصانملا نع افزاع ناك ءىجابلا ناورمابا نكل .ها1"'
 ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو نماثلا ةعمجلا ةليل .هلوصو بقع ىفوت ثيح .رومغم ناخ
 .ةفارقلاب هاوثم ىلإ ةدوهشم ةزانج ىف عيشو .هتومل ناطلسلا فسأتف 2310 ةنس

 عمسو ..» :(ها/7١ -) دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ ىشكارملا كلملا دبع نبا لاق
 اذهو .ثيدحلا مولع ىف هفيلأت حالصلا نبا ورمع ىبأ ريهشلا ثدحملا اهليزن ىلع قشمدب
 حيحصتب حالصلا نبا ظفاحلا طخ هيفو هت دمحلاو ىلإ راص دق هيف عمس ىذلا لصألا
 نم ةعامج هنم خستناف .ةخسن هنم لّصح نم لكل هنع هتياور ىف هنذإ نمضت دقو ,عيمستلا
 جاحلا نبا نامثع ورمع وبأو ىراشلا نسحلا وبأ .مهنم .مهئالبنو ملعلا لهأ ةلج"
 .عباسلا نرقلا نايعأ نم «مهريغو ليبن نب دمحأ مساقلا وبأو

 ١598( ةمحرتلا 586/0 :ةلمكتلاو ليذلا)

 ةدافإ) ىف ,ىتبسلا ديَشُر نبا هللا دبع وبأ ظفاحلا هركذ ,ىجابلا ناورم ىبأ لصأو

 نب روصنم نع حالصلا نبا ةياور :(حيحصلا عماجلا دنسب فيرعتلا ىف حيصنلا

 .هدنسب .ىوارفلا معنملا دبع
 (رشنلل ةيسنوتلا رادلا ىلوأ ط ”٠١ ص)

 كن مني

 نيزر نبا ىقتلا لصأ(؟)

 ةاضقلا ىضاق ,ىعفاشلا ىرصملا مث ىومحلا نيزر نب نيسحلا نب دمحم هللا دبع ىبأ

 .( هامل

 .ه3171 ةنس قشمدب ةيحاورلا ةسردملا ىف حالصلا نبا ورمع ىنأ نم هعامس

 نبا سمشلا ةخسن نم ةلوقنم .ققحملا صنلا لوصأ ىف ةدمتعملا (غ) ةخسنلا هنم ©

 مساقلا ىبأ نب دمح هتلادبع ىبأ نيدلا سمش .ليمج نبا عمسملا لصأ ىلع ةلباقمو ,ليمج



 6١ مهوصأو هتاور : حالصلا نبا باتك

 ىلع اهأرق (هال79-10) ةيردنكسإلا ىضاق ىكلاملا ىسنوتلا ىعبرلا مالسلا دبع نب

 تلمكو ,177 ةنس مرحملا نم رشع ىداحلا ىف امههالوأ تلمك «نيترم نيزر نبا ىقتلا

 نيسحلا نب دمحم بتكو .ه7174 ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو سداسلا ىف ةيناثلا

 رخفلا ةخسن اهيلع تلبوق .نيترملا ىف هلاكو عامسلا حيحصتب هطخ ىعفاشلا نيزر نب

 ىردنكسإلا ىماذجلا رينملا نب دمحم نب روصنم نب دحاولا دبع ةاضقلا رع ءرينملا نبا

 .هال18١ ةنس ءرغثلا ىف هيلع ةءورقملا (ها/3701-8) ىكلاملا

 فن عت

 :نيزر نبا قيرط نمو ©

 ىالقسعلا دمحم نب ىلع نب دمحأ ءرجح نبا لضفلا وبأ نيدلا باهش ظفاحلا»

 ,ىرهزألا ىلاعملا ىبأ هخيش نع (ه4801-ا//9) مالسإلا خيش .«ىعفاشلا ىرصملا

 .ىقرافلا ردبلا نع هيلع اعامس (ه/1/578-017) كرابملا نب ىلع نب رمع نب هللا دبع

 نبا ىقتلا ىلع هعاسب هيلع اًعامس (ها/١6-770) ىرصملا دلاخ نب دمحأ نب دمحم

 رجح نبا ظفاحلا عمسو ١50( :رجح نبال سسؤملا عمجملا) هفلؤم ىلع هعامسب نيزر

 ىبأ نب دمحم نب دمحم نيدلا ءالع دجملا ىنأ نبا هخيش ىلع كلذك حالصلا نبا باتك

 نم هتزاجإب (ه٠٠8-1/-/) ماشلا دنسم ةزوجلا دجسم بيطخ ىقشمدلا ىلع نب دجملا

 ىلع هعامسب ءىرهزألا ىلاعملا ىبأ ىلع هعامسبو - هعم ىأي - راتهملا نبا نيدلا رصان
 ىلع هعمس نمو 5١4(. :سسؤملا عمجملا) حالصلا نبا انأ ءنيزر نبا انأ :ىقرافلا ردبلا

 ىبأ نبا ىلع هعمس نمو (عماللا ءوضلا ىف هسفنل هتمجرت) .ىواخسلا سمشلا .رجح نبا

 (ه/119-05) ةرهاقلا ديفمو تقولا ثدحم ,فسوي نب دمحم نب ناوضر نيزلا :دجملا

 .قيقلبلا جارسلا ذيمالت ىف قأيو
 نة ا

 نيدلا سمش ىلاعملاوبأ حامقلا نبا» :نيزر نبا ىقتلا ىلع حالصلا نبا باتك عمسو
 ظفاحلا هيقفلا ىضاقلا «ىعفاشلا ىرصملا ىشرقلا ةرديح نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم

 ةمجرتو (ب/١ دييقتلا ليذ) ىطويمألا لامجلا هنم عمس .ثدحو (هال١6 - 500) دنسملا

 هتافو اهيفو .رردلاو 75١7/0 ىكبسلا تاقبط ىفو .ربعلا ليذ ىف نيدلا سمش حابقلا نبا

 به 789 ةنسا

 :اضيا نيزر نبا لصا ىلإ ىمتنتو



 حالصلا نبا باتك 1

 . (اًيرقت ه4957-970) ىقيرزلا ىلع نب دمحم نب نسحلا مامجلا .ىقيرزلا ةخسن
 نيسحلا نب دمحم ىقتلا ىلإ ءاهيف ىقيرزلا مامإلا دنسو .ىقيرزلا دمحم هنبا همسرب اهبتك

 .ققحملا صنلا خسن ىف (ز) فرحب اهيلإ زومرملا ةخسنلا ىهو .فنصملا نع نيزر نب

 مراكملا ىبأ نب ميركلا دبع نب ىطعملادبع ( ")

 ىلع عمس (ةرهاقلاب ه١148-صوقب 087) 'ىئصوقلا دمحم وبأ ,ىجرزخلا ىراصنألا
 .ثيدحلا مولع ىف هباتكو ("47/8) ىقهيبلل ىربكلا ننسلا ,حالصلا نبا ورمع ىبأ

 دمحم ,ىرصملا ىليبشإلا ىرمعيلا سانلا ديس نبا حتفلاوبأ ظفاحلا هنم هعمس .هب ثدحو :
 ثيدحلا ةسردم خيش «دمحأ سابعلا ىبأ نب دمحم ركب ىبأ نب دمحم ورمع ىبأ نب

 ىرشب ناويدو .حدملا حنمو ,رثألا نويع ىربكلا ةريسلا بحاصو .ةرهاقلاب ةيرهاظلا
 ٠ (ها/3177-88) ىذمرتلا حرشو .بيبللا

 (هتايورم جمانربو ىرمعيلا خويش مجعم)

 ةخسن نم ةداجولاب (عساتلا عونلا) حالطصالا نساحم ىف ىنيقلبلا جارسلا لقنو -
 اذه عماسو حالصلا نبا ذيملت» ىراصنألا مراكملا بأ نب ميركلا دبع نب ىطعملا دبع
 .«هنم باتكلا

 عضومل اًضايب كرتو .هتافوو هدلومل هيف خرأ - ىسافلل دييقتلا ليذ عم .نساحملا
 - هتمج رت

 ىسنوتلا ىمخللا دمحم ىبأ .ماجحلا نبا لصأ (4)

 .قشمدب ةيفرشألاب ه 174 ةنس حالصلا نبا ىلع اًعامس .دمحأ نب دمحم نب هللا دبع
 :هب ثدحو (غ) ةخسنلا ىلع عامسلا تادبيقت .ىف همساو :

 دمحم نب دمحأ نب دمحم ديلولا ىنأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ» هيلع هأرق ©
 .جاحلا نباب ّرهش .ىبيجتلا هللا دبع نبا

 ةهجولا مسرب برغملا دالب نم اهيلع هّمدقم سنوتب ٍدْيشر نبا هللا دبع وبأ هيقل
 ملع عاونا ةفرعم باتك :اهنمو .هتاعومسم هينبلو هل زاجاو هه 1815 ةنس ةيزاجحلا
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 دمحم نب هتلادبع دمحم ىبأ مامإلا ىلع هتءارق :حالصلا نبا ورمع ىبأ ءالمإ ,ثيدحلا

 طوطخم 54/١ ةبيعلا ءلم) .هيلع اًعامس .هللا همحر هفلؤم نع هب ىنثدحو .ىمخللا

 .(ةرهاقلا

 ىبأ ءىمغرولا ةفرع نب دمحم نب دمحم» نع ةزاجإلاب ءرجح نبا ظفاحلا هلمحو ©

 هل مجرت (ه40* - 1/13) مالسإلا خيش ءاهبيطخو اهمامإ «ىكلاملا ىسنوتلا هللا دبع

 :لاق ةزاجإلاب هخويش ىف رجح نبا

 ىل بتكف ةزاجإلا هنم تيعدتسا ىنكل .هاقل ىل حتي ملف /91 ةنس اًجاح انيلع مدق»

 فورعملا اهطرشب ةمات ةزاجإ .هركذ ام عيمج ىف هعم ركذ نملو اهبتاك تزجأ :هصن ام
 ىبأ مالسلا دبع نب دمحم ىلع هتاعاس نمو «عفانلا ملعلا لهأ نم هايإو هللا ىنلعج

 سابعلا ىبأ ىلع هتءارقب (ه1749 -) ةعامجلا ىضاق ,ىكلاملا ىسنوتلا ىراوهلا هللا دبع

 نب هللا دبع دمحوبأ انأ :لاق (ها/١٠ - 58) ىسنوتلا قرطبلا ءىسوم نب .دمجأ

 اًعامس .حالصلا نبا ورمع وبأ نيدلا ىقت مامإلا انأ :لاق ءاًعامس ىمخللا دمحأ نب دمح

 .«قشمدب ةيفرشألاب 3775 ةنس ىف هيلع

 (5850 سسؤملا عمجملا)

 دق

 ىسلدنألا دحاولا دبع نب ىلع نب دمحم نب دمح هللا دبع ىبأ ,ىراجملا» جمانرب ىفو

 هللا دبع ىبأ مامإلا هخيش ىلع ءحالصلا نبال ثيدحلا مولع باتكل هعاسس «ه/م65.-

 ,هرئاس عمسو ,مالسلادبع نب دمحم هخيش ىلع باتكلا ضعب أرق ,ىمغرولا ةفرع نبا
 ١19868(. توريب ط )١57 هاور ام عيمج هزاجاو ..

 راتهملا نبا دجملا لصأ ( 0 )

 هيقفلا ىعفاشلا ىقشمدلا مث ىرصملا هللا ذبع نب دمحم نب فسوي لئاضفلا ىبأ

 ' ورمع ىبأ باحصأ لجأ نمو ,قشمدب ةيفرشألا ةسردملاب ثيدحلا ٌىراق ءليبنلا ردصلا
 (ه557-١5280) حالصلا نبا

 ىهو .ققحملا صنلل لوصألا خسنلا ىف (ص).فرحب الز ومرملا ةيلصوملا ةخسنلا هنم
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 حالصلا نبا باتك 1.

 لهتسم ىف اهخسن نم غارفلا عقو - حالصلا نبا باتك نم انيلإ تلصو ةخسن مدقأ
 ورمع ىبأ ىقتلا ىلع هعمس ءال مألا لصألاو - ةئاتسو نيتسو ىدحإ ةنس ةرخآلا ىدامج
 ْ فسوي قابطلا ٌبتاك - ىيحي نب رمع صفح ىبأ ,ىجركلا رخفلا ةءارقب - حالصلا نبا
 ,هطخب مهؤاسأ تبتُك ةعامج ىف -راتهملا نبا دجملا وه- ىرصملا هتلادبع نب دمحم نبا
 ىلوالا ىدامج نم عساتلا دحألا موي اهرخآ سلاجم ىف ءقشمدب ةيفرشألا ثيدحلا رادب
 .عامسلا ةحصب ,حالصلا نبا ظفاحلا طخ اهيلعو .ةئاتسو نيعبراو ىدحإ ةنس

 دمحم نيدلا رصان ميدعلا نبا» ىلإ ءكلمتلاب لصألا اذه نم ةلوقنملا ةخسنلا تلآو
 ليقعلا زيزعلا دبع نيدلا زع ةاضقلا ىضاق نبا رمع نيدلا لايك ةاضقلا ىضاق نبا

 ىقارعلا نيدلا نيز رصعلا ظفاح ىلع اهنم لوألا ثلثلا وحن أرق (ها/789-05) ىبلحلا

 .هيلع ةءورقملا سلاجملا ىلع هطخ بتكو (ه7١٠8-50/١) نيسحلا نب ميحرلادبع

 ركاسع نبا نميلا وبأ(1)

 نب دمحم نب نسحلا ءانمألا نيز نب باهولا دبع جاتلا نب دمصلا دبع.نيدلا نيمأ
 ,ةنس نيعبرأ اهب رواج (ه7-5١787) ةمركملا ةكمب رواجملا .ىعفاشلا ىقشمدلا هللا ةبه
 :اهنمو .هتاعومسمب .ةرونملا ةنيدملابو اهب ثدحو

 هخيش نع .هيلع ةءارق .حالصلا نبا ورمع ىبأ ىقتلا نع هتياور (ناحيحصلا)
 هدنسب ءلضفلا نب دمحم ىوارفلا هللادبع ىبأ هيبأ دج نع ىوارفلا معنملا دبع نب روصنم
 هيلع اههعمسو .ةفيرشلا ةرجحلا هاجت ىوبنلا دجسملا ىف «نميلا وبأ» اب ثدح .اهيف
 ..ه"46 ةنس ةدعقلا ىذ َلئاوأ ءسلاح ىف ىدنرلا ميكحلا نبا هللا دبع ىبأ ةءارقب ةعامج
 .(طخ/77/0١ ةبيعلا ءلم) ةزاجإلاو عامسلا حيحصتب هطخ بتكو

 «نمُيلا وبأ» لاق .ميكحلا نبا هتادبع ىبأ ةءارقب هيلع َعِمس :(حالصلا نبا باتك)و

 :هيلع عامسلا حيحصتو .هتايورمو هتعمسأ نم هطخب ديشر نبا ظفاحلا هلقن اهيف
 لهأ ةودق هتقو خيشو هرصع مامإ انخيش فيلأت :ثيدحلا مولع عاونأ ةفرعم باتك»

 فورعملا رصنلا ىبأ نب نامثع نب نمحر لادبع نب ناثع ورمع ىبأ مالسإلا خيشو ماشلا



 عم مهطوصأو هتاور : حالصلا نبا باتك

 نم انيلع هئالمإ نم باتكلا عيمجل ىعامسب ...هحيرض رونو هحور هللا سدق حالصلا نباب

 مهتزجأو ىنم كلذ اوعمس .ءدب ىلع اًدوع هيلع ةءارقو ,عمسأ انأو انيلع ةءازقو .هظفل

 اوزاجا نيذلا هخياشم نم هئانثأ ىف هدنسأ ام ةياور مهتزجأو .روكذملا ىدنسب ىنع هتناور

 ةيرصملا بتكلا راد طوطخم (177/0 :ةبيعلا ءلم) .«مهمحرو هللا همحر .هنم قزاجإب ىل

 .لايروكسالا طوطخمل ءتعلط 1171 اهتروصم نم خوسنملا 0١

 ىكبلعبلا رخفلا ( 7)

 ىف ىبهذلا ركذ (ه51-١388) :قتفملا ىلبنحلا فسوي نب نمحر لا دبع .دمح وبأ

 نبا هلقنو (80/0”7 ربعلا) حالصلا نبا هفلؤم ىلع ثيدحلا مولع باتك ضرع هنأ هتمجرت :

 حيرصت ىلع «رخفلا» نع اوذخأ نم مجارت ىف فقأ مو )2١5/0( تارذشلا ىف داعلا

 .هيلع باتكلا عامسب
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 ىماتكلا هللا دبع وبأ .راصحلا نبا( 8)

 ريرضلا ثدحملا هيقفلا جاحلا ىكلاملا بسلا مث ىناسملتلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم
 نم ددع هنم هعمس .حالصلا نبال ثيدحلا مولع ةفرعم باتكب ,ةتبسب ثّدح (ه19؟)

 :مهنم .ةبراغملا ظافحلا

 نب دمحم نب ىلع نيزر نبا نسحلا وبأ ىرسلا لضافلا بيسحلا بيدألا خيشلا» ©
 .ئبيجتلا نيزر نب ركب ىبأ نب دمحم نب مساقلا ىبأ

 نامث ةنس ةياجب ىلإ لقتنا مث ةدم ةتبس نكسو 14٠, ةنس اهنم لقتناو ءةيسرم لهأ نم

 هبحصو سنوتب ديشر نبأ هللادبع وبأ ظفاحلا هيقل .سنوت نطوتسا مث .نيعبرأو عست وأ

 :لاق .جحلا نم الفاق اهب هماقم مايأ

 نيروكذملا ىناوخإو ىنبلو هتافنصمو هتاياور عيمج ىل زاجأو ءتعمسو هيلع تأأرقو»

 :..ةرم ريغ كلذب هطخ ىل بتكو ءلبق

 هللا دبع نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ ٠ ريرضلا ثدحملا هيقفلا جاحلا هخويش نم»



 حالصلا نيا باتك ه١

 ثيدحلا مولع ةفرعم باتك كلذ نمو ..هنم عمسو هيلع أرق .راصحلا نباب ٌرهش ««ىماتكلا '
 .هنع هب هثدح .حالصلا نبال

 طخ (؟ؤ7 ,؟85/7” ,؟/'* ةبيعلا ءلم)

 :هقيرط نم

 .(ها/ل.٠) ةلاحرلا ظفاحلا «ىتببسلا نيدلا ملع مساقلا وبأ .ىبيجتلا»

 حاضيإو هدعاوقو هلوصأ نايبو ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم باتك» : (هجيانرب) ىف لاق
 تاحلطصم ةنابإو هدئارفو هتكن زاربإو هتالكشم حرشو هرارس أ فشكو هماكحأو هعورف

 نيدلا ىقت ىتفملا ظفاحلا مامإلا ءالمإ .مهدصاقمو مهملاعمو مهموسرو ثيدحلا لهأ

 مث ىروزرهشلا ىرصنلا رصن ىبأ نب ىسوم نب ناثع نب نمحر لا دبع نب نامثع
 رادب اًئيشف اًئيش هفينصت عم هالمأ .ىلاعت هللا همحر حالصلا نباب فورعملا ىناخرشلا

 : اهيناب محرو للاعت هللا اهسرح قشمد نم ةيفرشألا ثيدحلا

 . ىلع ىظفلب هرخآ ىلإ هلوأ نم اًضيأ هعيمج تأرقو .ءدب دعب اًدوع الماك هعيمج تعمس»

 .ىلاعت هللا همحر ىماتكلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم هللا دبع ىنأ تبثلا ىخيراتلا خيشلا
 موي اهرخآ سلاح ةسمخ ىف اهالوأ :عامسو ةءارق نيب ام تارم ثالث ىلع هعيمج ىل لمكف

 دجسمي «ةئاتسو نيناثو عست ةنس نم كرابملا لوألا عيبر رهشل نيرشعلاو عبارلا سيمخلا

 هفنصم ىلع هعيمجل هعامس قحب .اهسرحو هركذي هللا هرمع ةتبس لخاد نم لالسلا قاقز

 سماخ دحألا موي اهرخآ ةعبرأ سلاجم ىف ىجركلا ىيحي نب رمع صفح ىبأ ةءارقبأ

 .«قشمد نم ةيفرشألا ثيدحلا رادب ,ةئاتسو نيثالثو عبرأ ةنس لاوش
 .م 1918١ باتكلل ةيبرعلا رادلا ط ١4-١8١( :ىبيجتلا جمانرب)

 : ىضرلا نمو ,ىقشمدلا ىنابيشلا سابعلا ىبأ لاكلا نم .باتكلل ىبيجتلا عامس ىقأيو
 .ىكملا قاحسإ ىبأ ىربطلا

 | ,ىكلاملا ىسيقلا رباج نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش .ىشايداولا»

 (هال51-54/ا) ثدحملا ةلاحرلا ٌّىرقملا

 عمس .ةتبس ليزن راصحلا نبا ءىتبسلا ىناسملتلا ىماتكلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم »



 7 ال مهوصأو هتاور : حالصلا نبا باتك

 «.ةئاتسو نيثالثو ةعبرأ ماع لاوش عبار ىف قشمدب هيلع حالصلا نبال ثيدحلا مولع

 ش م١118 - ه401١ سنوت ط (1١؟7/1594 :جمانربلا)

 .ىربطلا ىضرلا هخيش ىلع .باتكلل ىشايداولا عاس قأيو

. 0 

 ىبوخلا باهشلا .ليلخ نبا(9)

 ىعفاشلا ةداعس نب ليلخلا نب دمحأ سابعلا ىبأ نيدلا سمش نب دمحم هللا دبع وبأ

 ثيدحلا مولع باتك عنمس (ه7157-797) ةاضقلا ىضاق نباو ماشلاب ةاضقلا ىضاق

 .باتكلا ىلع تافنصملا ىف هتموظنم عم ىتأي .هّمظنو ,حالصلا نبا ىلع

 مدق (ها/١٠-١71) دنسملا رمعملا طباضلا ثدحملا «فسوي نب نيسحلا نب دمحم»

 ,ثيدحلا مولع ىف هباتك هيلع عمسو حالصلا نبا ةقلح رضحف ثيدحلا راد ىف لزنتو قشمد

 ةعامح نبا نيدلا ردب ةاضقلا ىضاق نب زيزعلا دبع نيدلا زع ىضاقلا هنع هاور

 .ىومرألا ردصلا نع باتكلا ىوري هنأو ,نيدلا زع ىضاقلل ديناسألا

 ىف حالصلا نبا ةمجرتو ءىبهذلا خويش مجعمو ,مالسإلا خيرات هعمو (دييقتلا ليذ) -

 159/١095(. :جمانربلا) ىشايداولا رباج نباو .ظافحلا ةركذت

 ىروزرهشلا لامكلا )١1١(

 ليزن «ىرداقلا ىفوصلا ءنمحر لا دبع نب دمحأ نب نمحر لا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ»
 (ها/١1١-519) ةرهاقلا

 ثدحو .ثيدحلا مولع ىف هباتك حالصلا نبا و رمع ىبأ ظفاحلا هلاخ ىلع قشمدب عمس

 | .ةبراغملاو ىرمعيلا سانلا ديس نبا حتفلا وبأو ىبهذلا ناظفاحلا هنم هعمس .هنع هب

 ظ .(ىرمعيلاو ءىبهذلا خويش مجعمو .دييقتلا ليذ) -



 حالصلا نبا باتك 3

 :فلؤملا نم هعامس قحب ءاًضيأ هنم هعمسو
 هنع ثدح ها/57 - ركب ىبأ نب دمحم نب دمحأ .ىفالقسعلا راطعلا نبا باهشلا»

 .(ىنالقسعلا باهشلا ةمجرت ,رردلا) رجح نبا ظفاحلا هنعو .ىقارعلا نيزلا ظفاحلا

 :ةبراغملا نم هنع هاور نمو

 «ىنيسحلا دمحأ نب ىيحي نب فسوي نب نسح ىلع وبأ فيرشلا جارسلا ىضاقلا»
 :هنبأ هنعو

 جارسلا سرهف) .ةماع ةزاجإ هزاجأو (ها/114-81) دمحم مساقلا وبأ نيدلا لاك»
 .د/77147 :طابرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطخم 2/7

 ىقشمدلا سابعلاوبأ ىنابيشلا لامكلا )١١(
 ىنابيشلا شحولا ىبأ نب دومحم نب حتفلا ىبأ نب دمحأ سابعلا وبأ لاكلا»

 (هال.8 - 575 وأ ١5ا) باتكلا سيئر «ىقشمدلا

 .هنم نايفس نب دمحم نب مهأربإ عامس توفو ٠ ,ملسم حيحصب حالصلا نبا نع ثدح
 لامكلا راطعلا نبا .حالصلا نبا نع هب ثدح .ةداجولا وأ ةزاجإلاب هيوري وهف
 .(87-807 :هجيانرب) ىف ىبيجتلا مساقلاوبأ ًالماك هنع هاورو .سابعلاوبأ

 قشمدب ةيفرشألا ثيدحلا رادب هيلع اًعامس ,ثيدحلا مولع ىف هباتكب اًضيأ هنع ثدحو
 .ها1758 ةنس

 ١40( ىبيجتلا جمانرب) قشمدب هرادب «ىبيجتلا مساقلا وبأ هيلع هأرق
 قأيو .ىماتكلا هتادبع ىبَأ راصحلا نبا ىلع الماك هتءارق ءباتكلل ىبيجتلا عامس ّرمو

 .ىربطلا ىضرلا نم كلذك هعامس

 بيطخ ىعفاشلا ىقشمدلا ىرازفلا ءايض نب عابس نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ»
 (هال.1750-0) قشمد

  ديؤملا نم هعامسب حالصلا نبا ىلع ملسم حيحص نمحرلا دبع جاتلا هيخأ عم عمس



 ا مهوصأو هتاور : حالصلا نبأ باتك

 ' .ىبهذلا ظفاحلا هنم عمس .ثدحو .ثيدحلا مولع ىف هباتك اًضيأ هيلع عمسو .ىسوطلا

 نيدلا رصان راتهملا نبا )١8(

 بيقن «ىعفاشلا ىقشمدلا لصألا ىرصملا دمحم نب فسوي نب دمحم هللا دبع وبأ»
 (هالا60) مكاحلا

 ىلوألا ةتسلا تادلجملاو .ةيلوألاب لسلسملا ءزج حالصلا نبا ىلع ةسماخلا ىف عمس

 نم رخآ ناكف ,ثيدحلا 0 ىف هباتكو .هنع اهب ثدحو «ىقهيبلل ىربكلا نئسلا نم

 1 .هيلإ َلِحٌرو درفتو ةئاملا براقو َرمَع .عامسلاب هنع هب ثدح

 (ةنماكلا رردلاو .ىبهذلل ربعلا ليذو .دييقتلا ليذ)

 :هنع باتكلاب اوثدح نمش

 ليزن ىدلكيك نب ليلخ ديعس وبأ ظفاحلا .ىئالعلا حالصلا ©
 .هرئاسل ةزاجإو هضعبل اًعامس .ىقارعلا نيزلا ظفاحلا هنعو (هال١1-794)

 ىومألا ليلخ نب ركب ىبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ءاهبلا ليلخ نبا ©

 ” نم هعامسب .ىقارعلا ظفاحلا ًالماك هيلع هأرق (ه177/-5794) ةرهاقلا ليزن .ىالقسعلا

 حالصلا نبا ورمع ىبأ نع .راتهملا نبا نيدلا رصان

 .(ةرهاقلاب بتكلا رادب "6 طوطخملا نم ىلوألا ةقرولا :حاضيإلاو دييقتلا)

 (هال88) ىقشمدلا ىراصنألا ىلع نب دمحم نب فسوي .ىفريصلا نبا لامجلا ©

 . (دييقتلا ليذ) حالصلا نبا نع .نيدلا رصان راتهملا نبا ىلع اًعامس

 أرق (ه/١٠٠8-1701) ىقشمدلا دجملا ىبأ نب دمحم نب دمحم نب ىلع .دجملا ىبأ نبا ©

 نم هتزاجإب ,ثيدحلا مولع ىف هباتكو حالصلا نبا ىلامأ نم اًسلحي رجح نبا ظفاحلا هيلع
 5١5(. ٠ سسؤملا عمجملا) راتهملا نبا فسوي نب دمحم

 - ءوضلا ىف هتمجرت - (ه7١٠1) ىواخسلا سمشلا :رجح نبا نع هب ثدح نممو

 ءوضلا - (ه8557-970) مالسإلا خيش ىرهزألا .ىعفاشلا ىراصنألا ايركز خيشلاو

 .هتافو كردي ملو عماللا



 حالصلا نبا باتك 6

 نبا ىقتلا قيرط نم هتياور .دجملا ىبأ نبا ىلع باتكلا رجح نبا ةءارق تقبسو

 .نيزر

 ىكملا بيطلا وبأ ,ىتسحلا ىسيردإلا ىلع نب دمحأ نب دمحم .ىسافلا ىقتلا ©

 نمو ,ةيلوألاب لسلسملا ثيدحلا نم اًءزجو باتكلا عمس (ه9/0-881) ىعفاشلا
 حالصلا نبا ورمع ىبأ نع .راتهملا نبا فسوي نب دمحم ىلع ,ىقهيبلل ىربكلا ننسلا

 (أ 88 دييقتلا ليذ)

 دمحم نيدلا سمش خيشلا ,نيدلا رصان راتهملا نبا ىلع هعمس نم رخآو ©

 : رابجحلا دبع نب هللا دبع نب ىلع ىلذاشلا نسحلا ىبأ بطقلا ىلولا نبا

 ىربطلا ىضرلا )١6(

 ماقملا مامإ مالسإلا خيش «ىعفاشلا ىكملا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ»

 .هنم ةزاجإ حالصلا نبا باتكب ثدح (ها84+7-77) زاجحلا دنسمو مرحلاب ىليلخلا

 .ركاسع نبا نميلا ىبأ ىلع هعمسو

 :هيلع هوعمس نم

 .ىبيجتلا جمانرب) .ىكملا مرحلاب هيلع هعمس (ها/“-) ىبيجتلا مساقلا وبأ ©
 ,صخلملا) حالصلا نبا باتك ىلع هيباتك كلذك هيلع عمسو (97 هتلحر دافتسمو

 .باتكلا ىلع تافنصملا عم نايتاي (بختنملاو

 مولع ىف حالصلا نبا باتك أرق (ه744) رباج نب دمحم هللا دبع وبأ ,ىشايداولا ©

 هفلؤم نم هتزاجإب ,ةفرشملا ةبعكلا هاجت ىكملا مرحلاب ,ىربطلا ىضرلا ىلع ثيدحلا

 ١954/١١4( ىشايداولا جمانرب) ركاسع نبا نميلا ىبأ نم هعامسبو

 نيمرحلا خيش حالف نب نايلس نب ىلع نب دعسأ نب هللا دبع .ىنميلا فيفعلا ©
 (هال58-786)

 ىلع هعمسو 1٠١( دييقتلا ليذ) ةكب ,ىربطلا نيدلا ىضر خيشلا ىلع باتكلا أرق



 0١ مهوصأو هتاور : حالصلا نبا باتك

 ىكملا مرحلاب نينذؤملا سيئر ءىلع نب هللا دبع نب دمحم ,ىكملا ىنورزاكلا لامجلا :فيفعلا

 ١79١(. :دييقتلا ليذ) هنارقأ نم وهو (هالالال-الا١)

 (هال١٠8 - )١7/ ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ ىكملا سابعلاوبأ ءىربطلا باهشلا ©

 باهشلا ةمجرت :117 دييقتلا ليذ) .ةكب ىربطلا ىضرلا ىلع حالصلا نبا باتك عمس
)0( 

 (ىربطلا
 انت ني د

 ١٠٠مقر) ءالبنلا مالعأ ريسب هتمجرت ىف ةرقف ءمطوصأو حالصلا نبا باتك ةأور نم انهام عم عجارت )غ1(

 :حالصلا نبا نم ثيدحلا مولع باتك اوعمس الجر رشع ةيناث ءامسأ ىبهذلا ظفاحلا اهيف درس (7ءزجلا نم
 .هفن



 ىف قرفتام هباتك ىف عمتجاف...»

 اوراسو هيلع سانلا فكع اذهلف ,هريغ

 ءرصتخيو هل مظان مك ىَّصحيالف .هريسب
 «رصتنمو هل ضراعمو ,رصتقمو كردتسمو

 ركفلا ةبخن خرش ةبطخ ىف ,رجح نبا

 ىنمزلا بيترتلا ىلع ,مهنم هيلع انفقو نم انه مدقن ,ةرثك نوصحي ال نيذلا ءالؤه نم
 ّ .مهتايفول

 :ملعت ايف مهمدقأ

 ىقشمدلا ىوونلا فرش نب ىيحي ءايركز وبأ نيدلا ىيحم مامإلا مالسإلا خيش»
 .هب هئاقل ىلع فقن مل انكل ,حالصلا نبا ورمع ابأ كردأ دقو (ه5715-١717) «ىعفاشلا
 نييماشلا ةقيرط ىلع بهذملا ىف هقفت هنأ (ىوونلل تافصلاو ءاسألا بيذهت) ىف ىذلاو
 وه هقفتو حالصلا نبا ىلع اوهقفت .هخويش ةلج نم ةثالث ةمئأ ىلع ءامهيتلك نييناسارخلاو
 .هدلاو ىلع

 :حالصلا نبا باتك ىلع نيباتك ىوونلا مامإلا فنص دقو

 باتك) ىف داشرإلا رصتخا مث حالصلا نبا باتك هيف رصتخا (داشرإلا باتك) املوأ
 هترصتخا باتك اذهو» :ةجابيدلا دعب لاق (ريذنلا ريشبلا ننس ةفرعمل ريسيتلاو بيرقتلا

 نامثع ورمع ىبأ نقتملا مامإلا خيشلل ثيدحلا مولع نم هترصتخا ىذلا داشرإلا باتك نم
 هللا ءاش نإ راصتخالا ىف هيف غلابأ .هنع هللا ىضر حالصلا نباب فورعملا نمحر لا دبع نب

 هيلإو دامتعالا هللا ىلعو ةرابعلا حاضيإ ىلع صرحأو .دوصقملاب لالخإ ريغ نم ىلاعت
 مولع عاونأ بيترت نع .بيرقتلا ىف ىوونلا مامإلا لدعي ملو «دانتسالاو ضيوفتلا
 مامإلا نع ريسيتلاو بيرقتلا ةاور نم انل فورعملاو .حالصلا نبا مامإلا باتك ىف ثيدحلا

 كر



 0م حالصلا نبا باتك ىلع تافنصملا

 دواد نب ميهاربإ نب ىلع ناطعلا نبا ءالعلا نسحلا وبأ» هبحاصو هذيملت .ىوونلا .

 .(رردلاو 55١, دييقتلا ليذ) هب ثدحو هاك ىقشمدلا

 تأرق» :لاق (ه744) رباج نب دمحم ىشايداولا هللا دبع وبأ ,هنع هذخأ نمو

 نع هل هتياورب .هينلوانو راطعلا نبا ىلع نيدلا ءالع خيشلا ىلع قشمدب هلوأ نم اًريسي

 اًبذهم اًقتم .هرخآل هلوأ نم اًدرس اًظفح :لاق هطخب هل هتيأر ايف ىوونلا مامإلا هفلؤم

 نيعبسو عبرأ ماع ةدعقلا ىذ رخآ ىف تاقوأ ىف ,مثعلت الب لاجعتسالا نم ةياهن ىلع اًدوحي

 5031/١١١. ىشايداولا جمانرب «ةئاتسو

 اهنم لقنو اهركذ ىوونلا بيرقت ىلع لامأ (ه407) ىقارعلا نيدلا نيز ظفاحللو

 .نونظلا فشك ىف بيرقتلا حورش عم ةفيلخ ىجاح هركذو 1١4( حاضيالاو دييقتلا) ىف

 (ه١40) ىسدقملا مث ىبلحلا دمحم نب ميهاربإ ىبقابقلا ناهربلا :حورش ركذ اك

 هسفنل هتمج رت ىف ىواخسلا هركذو - (ه7٠9) نمحر لادبع نب دمحم ىواخسلا سمشلاو

 (ه١١1) ىطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا حرشو - ةمركملا ةكمب هأرقأو عماللا ءوضلاب

 .فشكلا ىف ةفيلخ ىجاح امههركذ | .ةرضاحملا نسحب هسفنل هتمجرت ىف ىطويسلا هركذ

 ىف بيرقتلا نتم عم (ىواونلا بيرقت حرش ىف ىوارلا بيردت) : ىطويسلا حرش عبط

 .م 1977--ه17917 ةنس ةرونملا ةنيدملاب ةيملعلا ةعبط مث هه017١ ةنس ةرهاقلا

 ليلخ نب دمحأ نيدلا سمش سابعلا ىبأ نب دمحم هللا دبع وبأ ءىّيَوُحلا باهشلا»

 ورمع ىبأ باحصأ نايعأ نم (ه1-19) ماشلا ةاضق ىضاق ىعفاشلا ةداعس نب

 راد ىف ةيطخ ةخسن اهنم .ليلخ نبا ةموظنمب ةفورعملا هتزوجرأ ىف هباتك مظن .حالصلا نبا

 ثيداحأ مولع ىف لوّسلاو لمألا ىصقأ) : اهناونعو (حلطصم ١51 مقر) ةرهاقلاب بتكلا

 :اهعلطم ءتيب ةئاتسو فلأ ىف ,مالسلاو ةالصلا هيلع ("'لوسرلا
 اناكمىرولاىدعادمحأب اناده ىذلا هلل دمحلا

 ءايبنألا متاخ لوسرلاىلع ءانثلاو هللا دمح دعبو

 ىينع ٌءرملا هبام ردجأ َنَنّسلا مولع عاونأ نإف

 )١( .تاموظنملا ىف وخلا ىلإ مث .هتافنصم ىف حالصلا نبا ىلإ نايلكورب اهبسن .-



 حالصلا نبا باتك ىلع تافنصملا 00

 يحعلا مامإلا انخيش باتك ”هتشار هين فيماصبنب

 : اًحرؤم اهماتخ ىف لاق اك 1١ ةنس مرحملا رهش ىف اهمظن متأ
 همت ىلاعت هلا رّسشبو 2 همظن تدرأ امٌتمظن دقو

 ةئاتسو نيعستو ىدحإ ٍةنساًَدِبَمرهشألا لوأف
 راتخملا ىفطصملا ىبنلا ىلع ىرابلادمح دعب ةالصلا مث

 انت يت 1

 ' ظفاحلا ةجحلا هيقفلا ,ىعفاشلا ىفوتلا فلخ نب نمؤملا دبع دمحم وبأ ,ىطايمدلا فرشلا»
 ىف ىطويسلا هنم لقن ( حالصلا نبا ىلع قيلعت) هل (571١7-6)دنسملا ةباسنلا تبثلا
 ١109/7(. ىوارلا بيردت)

 خيش « ىعفاشلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ ىكملا قاحسإ وبأ ,ىربطلا ىضرلا»
 حالصلا نبا ىقتلا باتتك ةاور نم (ها/714-11) زاجحلا دنسمو ليلخلا ماقملا مامإ مالسإلا
 ا( ال ' :ةزاجإ هنعأ

 ( بختنملا) وءحالصلا نبا باتك هيف صخل (ثيدحلا مولع ىف صخلملا) :ناباستك هيلع ملو
 .« ىبيجتلا مساقلا وبأ» حالصلا نبا باتك عم .ةكب هيلع امهعمس . .صخلملا نم هبختنا

 807 ةلحرلا دافتسم

 -19/9) ةرهاقلا ليزن .ىعفاشلا ىزيريتلا هللا دبع نب ىلع نسحلا وبأ ىليبدرألا جاتلا»
 .(هالككأ 1

 0 ةرضاسحملا نسح ىف ىطويسلاو ؛ةسنماكلا رردلا) حالصلا نبال ثيدحلا مولع راصتخ ه
 .(ىبلحلاط

 ل06 3

 ىضاق .ىعفاشلا ىرصملا ىنانكلا هللا دعس نب ميها ربإ نب دمحم ,ةعامج نبا ردبلا»

 ثيدحلا مولع هيف صخل (ىوبنلا ثيدحلا مولع ىف ىورلا لهنملا) هل (ها115-175)«ةاضقلا



 كل حالصلا نبا باتك ىلع تافنصملا

 لوألا ماج 111 ؟١ مقردلجملا .ةرهاقلاب ةيبرعلا تاطوطخلاا دهس ةلج

 (ه 60

 نو نو 3

 .(ها/41) ةاكشملاو فاشكلا حراش ,ةودقلا لماعلا ماعلا ,نايبلاو ىناعملاو

 ردبلاو ىوونلا ىرصتخمو ءحالصلا نبا باتك نم اهصخل (ثيدحلا لوصأ ىف ةصالخلا) هل

 77١/١. نونظلا فشك - (ه7١48) ىناجرجلا فيرشلا ديسلل ةيشاح هيلعو .ةعامج نبا

 كف دي

 .( هام ٠ -141) عفتنا هبو ثيدحلا ملع هنع ذخأ ,ىقارعلا ظفاحلا خويش رابك نم... ةاضقلا

 دييقتلا) ىف ىقارعلا هذيملت هل هركذ فو تسم نسح (حالصلا نبا رصتخم) هتافنصم نم

 -/85/7 رردلا) ىف رجح نباو(1١؟6) "7 ةرسكدتلا ليذ ىف دهف نبا ىقتلاو ( 18 حاضيإلاو

 2206/6 علاطلا رباب هتجرت ف قاكوشلا

 ني 0 03

 , ظفاحلا « ىفنخلا ىرهاقلا هللا دبع وبأ نيدلا ءالع هللا دبع نب جيلق نب ىاطلغم»

 .ىرمعيلا حتفلا ىبأ ظفاحلا هخيش دعب ىربكلا ةيرهاظلا خيش يش (ها/57) .فنصملا

 نياو (حاضيإلاو ديبقتلا) ىف ىقارعلا نيزلا هل هركذ (حالصلا نبا الصإ)هتافنضم نم

 باتك ىلع تافنصملا ىف ناماكو ربو 1١1/١(. ىنيقلبلا جارسلا ةمجرت) سسوؤملا عمجملا ىف رجح

 . .حالصلا نبا

 1 -116 ةركذتلا ليذ ىف ىاطلغمل دهف نبا ةمجرت ىلع قيلعتلا ىف ىرثوكلا هنم لقنو -

.حالصلا نبال ثيدحلا مولع : عم فشكلا ىف ةفيلخ ىجاحو (7704) ةركذتلا ليذ ىف ىطويسلاو
 

 انت



 ىقشمدلا ىورصبلا ىشرقلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ ادفلا وبأ دامعلا ,ريثك نبا»
 (رردلا) حالصلا نبا باتك رصتخا (ها/101-1/4) ثدحملا خرؤملا رسفملا «ىعفاشلا

 مولع عم : نونظلا فشك) ىقهيبلل ىربكلا ننسلا ىلإ لخدملا نم ةطقتلملا دئاوفلا هيلإ فاضأو
 .عوبطم وهو (حالصلا نبال ثيدحلا

 ني مي 3 ٠

 نايعأ نم « ىجاهنملا ىعفاشلا ىرهاقلا '''هللا دبع نب رداهب نب دمحم ىشكرزلا ردبلا»

 .(ه1/914-40١) نآرقلا مولع ىف ناهربلا باتك بحاصو ىنيقلبلا جارسلا ذيمالت

 نسح ىف ىطويسلا لاقو .حالصلا نبال ثيدحلا مولع حرش (رردلا) ىف رجح نبا هل ركذ
 ثيدحلا مولع عم نونظلا فشك ىف هوحنو )2137/١( حالصلا نبا ىلع تكنلا هل : ةرضاحملا

 .حالصلا نبال

 ,ةرونملا ةنيدملا ىف ةرماعلا هرادب دمحأ دومحم بيبح ديسلا ةنازخ ىف هنم ةيطخ ةخسن دجوتو
 (ثيدحلا لوصأ )7407/7١/8 هتنازخ تسرهف ىف اهمقر

 ش هيقفلا « ىعفاشلا بويأ نب ىسوم نب ميهاربإ دمحم وبأ ىرهاقلا ىسانبألا ناهربلا»
 فشك ىف وهو (حالصلا نبا مولع نم حايفلا ىذشلا) هل (ه 8١ 1/76-1) ةودقلا دباعلا ىتفملا
 .حالصلا نبال ثيدحلا مولع عم نونظلا

 ىسلدنألا ىراصنألا دمحأ نب ىلع نسحلا ىبأ نب رمع صفح وبأ .نقلملا نبا جارسلا »
 فنصملا «ظفاحلا ىتفملاهيقفلا ىعفاشلا ةاقولاورادلاو دلو ملا ىرصملا لصألا

 (هم١.٠ ع-ا/95)

 (ةركذتلاو ,عنقملا) : ثيدحلا ملع ىف ءاهرثكأ امو .هفيناصت نم
 نأب .حالصلا نبا ىلع هباتك ةبطخ ىف (ه/815) ركب ىنأ نب دمحم ,ةعامج نبا زعلا حرص

 )١( رمغلا ءابنإ .دنلا ط 597/9 ةنماكلا رردلا نم ١/ .447ىف هلادبع نب دمحم »وهو ءتارذشلا ىف هلثمو ”

 ةعبط ىف همسا وهو 751/١ ةرضاحملا نسح ىف رداهب نب هللادبع نب دمحو ,نونظلا فشكو ١74/١7 ةرهازلا موجنلا

 .لضفلا و بأ دمح ذاتسألا قيقحت ,ناهربلا هباتك



 ها حالصلا نبا باتك ىلع تافنصملا

 هيف فنص مث (ثيدحلا مولع ىف عنقملا) هباتك ىف هحرشو هرصتخا نقلملا نبا جارسلا هوقبس نم

 (ثيدحلا ملع ىف ةركذتلا) ناونعب عنقملا نم اًدجوم

 ثيدحلا مولع ىف فنص هنإ ءسسؤملا عمجملاب نقلملا نبا ةمجرت ىف (ه/8017) رجح نبا لاقو

 .ىفاكلا هاسأ ارصتخم

 رظناو ١15 ةركذتلا ليذ«ىفاكلا اذكو ثيدحلا ملع ىف عنقملا هل »: دهف نبا ىقتلا لاقو

 )١71(. ىواطهطلا عفار دمحأ خيشلا هيبنت اهعم

 رجح نبا هخيش نع القن ,عنقملا هباتك - ه5١5 - ىواخسلا سمشلا هل ركذو

 ,ةسارك ىف ةركذتلا - ثيدحلا مولع ىأ - اهيف هلو دلج ىف وهو هيلع تفقو» : فاضأو

 ىفو ةركذتلا ليذ ىف - ه١91 - ىطويسلا رصتقاو ٠٠١/5 عماللا ءوضلا «اضيأ اهتيأر

 .005/5 علاطلا ردبلا ىف ه١6١١ - ىناكوشلا ردبلا هلثمو (عنقملا) ىلع ظافحلا تاقبط

 ىوس «حالصلا نبا ىلع هيباتك وأ هباتك فنص نقلملا نبا نأب مهنم دحأ حرصي مو

 .ةعامج نبا زعلا

 فرح ىف ةركذتلا هرصتخمو ميملا فرح ىف عنقملا باتك ةفيلخ ىجاح ركذ كلذكو

  (حالصلا نبال ثيدحلا مولع) ىلع تافنصملا عم امهيلإ رشي ملو .ءاتلا

 :ناطوطخملا ةيرصملا بتكلا راد ةنازخ ىف

 ىبأ نيدلا جارس] مامإلا نيثدحملاو ءالعلا خيشل .ثيدحلا مولع ىف عنقملا) -

 ىعفاشلا نقلملا نباب فورعملا ىراصنألا دمحأ نب ىلع نسحلا ىبأ [نب رمع صفح

 11 همقر .ةسورحملا ةرهاقلاب ه 1/41 ةنس هقيلعت نم . عاملا عتو هل 6 ةنس قوتملا

 ب 0/1.

 :بيطخلا ركب ىبأو هتلادبع ىبأ مكاحلاو ىذمرتلل تافنصم ركذ دعب ,عنقملا ةحتاف ىف لاق

 هأرث هللا ىقس ءحالصلا نبا ورمع ىبأ نيدلا ىقت ظفاحلا ةمالعلا باتك اهعمجأ نمو»

 « ..اهنونفل بع وتسمو اهتويعل عماج هنإف ,هاوأم ةنجلا لعجو

 .ب11؟704 اهمقر (عنقملا هباتك صيخلت «نقلملا نبال ثيدحلا ملع ىف ةركذتلا) - ؟

 ندي



 حالصلا نبا باتك ىلع تافنصملا 6م

 خيش «ىعفاشلا ىرصملا ريصن نب نالسر نب رمع صفح وبأ «قيقلبلا جارسلا»

 تقولا ظفاح «ىعفاشلا ىرصملا نيسحلا نب ميحرلادبع لضفلاوبأ ,ىقارعلا نيزلا»
 (ه/1/70٠-07) مامإلا ةجحلا

 ترهتشا دقو .هل ةمدخو هب ةيانع مهرفوأو حالصلا نبا باتك حاّرش َلَجَأ نم
 هلثم فرعنال ام حالصلا نبا باتكل جاورلا نم تققحف اهحورشو هيلع هتافنصم
 .هيلع تافنصملا رئاسل هبراقي ام الو

 ركذ دعب لاق .تيب فلأ ىف حالصلا نبا باتك اهيف مظن (ثيدحلا مولع ىف ةيفلألا) هل
 :ثيدحلا مولع ىف فينصتلاب هلبق فلسلا ةيانع

 . اًعفنمتأوىفوو.اهيف اًعمج تافلؤملا نسحأو

 مانألا ىف ظفحلاةمئأ  مامإماعريخ فيلأت
 نيمألا قداصلا حالصلا نبا نيدلا ىقتايندلاةمالع
 هتنمالضف هارثادربم هنع ىضريوهتلادمحري

 اتكنو دئاوف هيلع دازو ,ثيدحلا مولع عاونأ قاسم ىف حالصلا نبا جمن اهيف عبتا دقو ْ

 : هتيفلأ نم لوألا عطقملا ىف هلوق ىف اهيلإ راشا

 دنسلمل ا يهتنملل ةركذتو ىدتبسلل دب ةرصبتاهتمظن 7

 هعضوم هارت لعاهتدزو هعغمجأ حالصلا نبا اهيف تصخل
 ةركذتو ىدتبملل هرصبل اهتمظن ذ: :هلوق نمو .ةلوادتم ةظوفح ةهروهشم ىقارعلا ةيفلأو

 لك اهعم هركذ .ةيفلألا حورش لوأ وهو (ةركذتلاو ةرصبتلا) هباتك فنص #*: ىهتنملل
 .ءابنإلاو سسؤملا عمجملا ىف رجح نبا ظفاحلا هذيملت مهردصو .ىقارعلا ظفاحلا ىمجرتم
 ىف ىواخسلا سمشلاو .ةركذتلا ليذ ىف دهف نبا ىقتلاو .دييقتلا ليذ ىف ىسافلا ىقتلاو
 ...ةرضاحملا نسحو ةركذتلا ليذو ظافحلا تاقبط ىف ىطويسلا لالجلاو .عماللا ءوضلا

 ةيفلأ وأ ..ىهتنملا ةركذتو ىدتبملا ةرصبت» تاموظنملا ىف ىقارعلل ركذف نالكورب مهوو
 .«ىقارعلا
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 ظفاحلل ,ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف» اهحورش رهشأ نمو .ٌرْثُك ةيفلألا حارشو
 ىف لاقف ةفيلخ ىجاح مهو «ه ٠ - ىواخسلا نمحر لادبع نب دمحم نيدلا سمش.

 نيسحلا نب ميحرلادبع نيدلا نيز ظفاحلل ثيدحلا لوصأ ىف ىقارعلا ةيفلأ»:ةزمهلا فرح
 مث ..حالصلا نبال ثيدحلا مولع باتك اهيف صخل .سمحو ةئامناث ةنس ىفوتملا ىقارعلا

 حرشب ثيغملا حتف هاسسو «ةئاعبسو نيتسو نايث ةنس ناضمر رهش ىف هنم غرفو ءاهحرش

 ةيفلأ حرش ىف ثيغملا حتف» :لاق ءافلا فرح ىف مهولا اذه رركتو "'ثيدحلا ةيفلأ

 ىفوتملا ىقارعلا نيسحلا نب ميحرلادبع نيدلا نيز ظفاحلا نتملا فلؤمل - ّرم- ثيدحلا

 هتافو ىف افالخ ملعن الو .سمخو ةئامنامث ةنس هتافو خرأ نيعضوملا ىفو «.سمخو ةئامناث ةنس

 .اهنم مركملا نابعش نماث ىف «ةئافاثو تس ةنس

 ةعبطم ىف ةيفلألا نتم عم «ىواخسلا نيدلا سمش ظفاحلل ,ثيغملا حتف» عبط دقو

 اهبتك ءلصأ ةخسن نم ه ١7٠٠ ةنس ىف ىونكللا رداهب دمحم اهئشنم ةيانعب ىدمحم راونأ

 ةريهظ نب تاداسلا ىبأ نب دمحم نيدلا لامح مراكملا وبأ هذيملت ىواخسلا ةايح ىف

 ىواخسلا بتكو ءه487 ةنس ةرخآلا ىدامج ىف ةمظعملا ةكب ,ىكملا ىموزخملا ىشرقلا

 دمحم ديسلا ةمالعلا ظفاحلا هبن ةيدنطا ةعبطلا هذه ةتاخ ىفو .هل ةزاجإ هطخب اهيلع

 ظفاحلل ثيغملا حتف ةبسن ىف نونظلا فشك بحاص مهو ىلع .ىونكللا ىحلادبع

 .ىقارعلا

 329348 ةنس ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا ةبتكملل ةعبط ىف - ةيدنملا نم - رشن مث.

 عم ه104١ ةنس ساف ىف عبطف (ةركذتلاو ةرصبتلا) ىف هتيفلأل ىقارعلا حرش امأو

 ىراصنألا ايركز خيشلا مالسإلا خيشل (ىقارعلا ةيفلأ ىلع ىقابلا حتف) اهحرش
 نبا ظفاحلا نم .ةياورو ةيارد ,ةركذتلاو ةرصبتلا اهحرشو ةيفلألل هعامس (ه9؟6-)

 . (ه٠80-ا/84) ىلع نب دمحم قاياقلا سمشلا ىلع .ىقارعلا نيزلا نع رجح

 نيدلا ىلو ةعرز ىبأ ظفاحلا نع امههتياور (ه 87٠0 -0-194) ىفنحلا ماما نب لامكلاو

 .لضفلا ىبأ نيدلا نيز ظفاحلا نبا (ه857) ىقارعلا

 حتف : ناونعي ةهسقن مظانلا حرش» هذنع اهلوأو ىقارعلا ةيفلأ ىلع حورشلا ىف نالكورب مهو كلذك نن

 1١8/1. «نمحر لادبع نب دمحم ىواخسلل ةيشاح حرشلا اذه ىلعو :لاق .ثيغملا وأ ثيغلا
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 دمح .نبراع نب دمحم سمشلا» هذيملت ءاهمظان دعب ,ةيفلألا حارش مدقأ نمو

 علاطلا ردبلا) ىف ىناكوشلا ,ةيفلألل هحرش ركذ (ه844-ا/58) ىكلاملا ىرهاقلا

 .نونظلا فشك ىف اهحارش عم ةفيلخ ىجاح هركذي مو "1/7
 ني هي دت

 :ليلجلا هباتك ىف حالصلا نبا ىلع هتكن ءاهحرشو ةيفلألا عم ىقارعلا ظفاحللو

 ,ناونعلا اذهيو (حالصلا نبا باتك نم قلغأو َقِلْطَأ ا حاضيإلاو دييقتلا)
 فرشلا هذيملت ةخسن ىهو .حلطصم ١ مقر بتكلا راد ةنازخب ةقثوم ةيطخ ةخسن

 خسن عم قأت .هطخ اهيلعو .هنم ةزاجيو هيلع ةءورقمو فلؤملا لصأ نم ةلوقنم ,ىرهزألا
 .(ةمدقملا)

 نم ةروصم ةخسن رادلا ةنازخ ىفو ,طوطخم (حالصلا نبا ىلع ىقارعلا تكن) ناونعب
 ةنس ىف خرؤم ب/70 ٠3 مقر .رادلا ةنازخ ىف حاضيإلاو دييقتلا نم ,لصألا اذه

 عمجملا ىف (حالصلا نبا ىلع تكنلا):هخيشل رجح نبا ظفاحلا ركذ كلذكو .ه 0
 .تارذشلا ىف داعلا نباو ,ةركذتلا ليذو ظافحلا تاقبط ىف ىطويسلاو .ءابنإلاو سسؤملا

 ةمجرت ىف لاقو (حاضيإلاو دييقتلا) روهشملا هناونعب ةركذتلا ليذ ىف دهف نبا ىقتلا هركذو
 «حالصلا نبا ىلع هّنكنو ىقارعلا ةيفلأ هيلع تعمس » :ىهفقألا حالصلا ظفاحلا هخيش

 .؟١9 ةركذتلا ليذ

 دع د د

 دمحم ,ةعامج نبازعلا» :ىقارعلا نيزلا دعب حالصلا نبا ىلع اوفنص نمو

 نباردبلا نيزعلا نب فرشلا نب نيدلازع ,ميهاربإ نب دمحم نبزيزعلادبع نب ركب ىبأ نب
 تايلقنلاو تايلقعلا ىف هرصع ةردان ذاتسألا ميكحلا ,ىعفاشلا ىرصملا ىنانكلا ةعامج

 ١ علاطلا ردبلا ىف فاكوشلا :حالصلا نبا باتكل هحرش ركذ (ه811-13)

 اًحرش اضيأ هل اركذو .حالصلا نبال ثيدحلا مولع حارش عم .فشكلا ىف ةفيلخ ىجاحو

 ىف حاحصلا رهاوجلا) ةطوطخم بتكلا راد ةنازخ ىفو .ةعامج نبا ردبلا هدج رصتخم ىلع

 اهيلع ةميدق ةخسن ىهو .حلطصم 41“ مقر (ةعامج نبا زعلل ,حالصلا نبال ثيدحلا مولع

 .ه 8707 ةنس كلمت عيقوت

 ميهاربإ نب ىيحي ةمجرت ىف ىواخسلا ركذف ,ةعامج نبا ردبلا رصتخمل هحرش امأو
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 حالصلا نبا باتكل هدج رصتخمل هحرش ةعامج نبا زعلا ىلع أرق :هنأ ,ىئارصقألا
 540/١(. عماللا“ ءوضلا)

 ف

 ىنالقسعلا دمحم نب ىلع نب دمحأ ءرجح نبا لضفلا ىبأ باهشلا مامإلا ظفاحللو

 نبا ىلع تكنلا ليمكتب حاصفإلا) :(ه801 -9//1) مالسإلا خيش ,ىعفاشلا ىرصملا

 ةعماجلا» هترشن .ىقارعلا لضفلا ىبأ هخيش ىلع هثحب ءانثأ ىف هقلع امم (حالصلا

 .(حالصلا نبا ىلع تكنلا) ناونعب ءاثيدح «ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا

 بالط نيب ةلوادتم ةروهشم (رثألا لهأ حلطصم ىف ركفلا ةبخن) باتك ظفاحللو

 ةبخن حرش) ىف اهحرش مث ,ةماه تادايز عم .ثيدحلا مولع بيترت اهيف داعأ .ملعلا
 .(ركفلا

 ىورهلا دمحم ناطلس نب ىلع الملا حرش اهرهشأ نم .ددع تاذ حورش اهيلعو ا

 خيشلا ةيشاحو - ه١١٠١ - ىوانملا فوءرلا دبع خيشلاو - ه١4١٠ - ىراقلا

 ىردنكسإلا مث ىنمشلا لامكلا اهمظنو - ه٠4١٠ - ىكلاملا ىرصملا ىناقللا ميهاربإ

 ىقتلا هنبا همظن حرشو - ه4817؟١ - ىقارعلا ذيمالت نم .دمحم نب نسح نب دمحم

 .(نونظلا فشك) نورخآو - هملال١ - مامإلا ىوحنلا دمحأ سابعلا وبأ

 «ىعفاشلا ىرصملا ركب ىبأ نب نمحرلا دبع لالجلا ,ىطويسلا ظفاحلا»و

 ىوارلا بيردت :ثيدحلا مولع ىف هتافنصم نم .هسفنل هتنجرت ىف ركذ (ه311-445)

 ملع ىف رردلا مظن اهامس ةيفلأ هل ةموظنمو ,ىقارعلا ةيفلأل هحرشو ,ىؤاونلا بيرقت ىلع
 نونظلا فشك ىف ةفيلخ ىجاح اهركذو (ةرضاحملا نسح) رثألا

 ني عت ع3

 :حالصلا نبا باتك ىلع اوفنص نمم فشكلا ىفو

 .هتافو خرؤي مو ,حالصلا نبا باتكل رصتخم هل «ديعس نب دمحأ ىشردنألا باهشلا»

 .قشمد ليزن ىسلدنألا ىشردنألا هللادبع نب دعس نب دمحأ» :بسنلا اذهب انل فورعملاو

 اهنم اًرابك ابتك هطخب حسن هنأ تارذشلاو ةاعولا ةيغبو رردلاب هتمحرت ىفو .ةيب رعلا خيش

 هتمجرت ىفو .ها١0 ةنس ىفوت ليهستلا حرشو هحرشو ىزملا ظفاحلل لاكلا بيذهت



 .ها/١0 ةنس مرحملا ىف ىفوت هنأ ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبطب

 .ملعأ هتلاو ,حالصلا نبال هرصتخمل ركذ مجارتلا هذه ىف سيل نكل

 | حالصلا ْنَبا حارش رخآ لعلو

 ةسردملاب ثيدحلا سردمو ريبخلا قارولا ,ىماشلا ىبلحلا خابطلا بغار دمحم خيشلا»

 ىلع ًاليذ ترشن (حالصلا نبا ةمدقم ىلع حابصملا) اهاس ةقيلعت بتك «بلحب ةيورسخلا

 .م١155 - ه0٠6١١ بلح :حاضياإلاو دييقتلاو ةمدقملا نم ةنقتملا هتعبط

 انف ايت

 كلذب فرعت مل نإو حالصلا نبا باتك ىلع فنصم وه ام بتكلا نم نأ ءاهعم ركذنلو

 لصفني داكي ال (ه٠ ؟ - ديعلا قيقد نبا نيدلا ىقت مالسإلا خيشل حارتقالا) ) باتكف

 ثيحب - همساب حرصي 3 نإو- .هل تافاضإ نم الإ ,ةدامو اقسن : ءحالصلا نبا باتك نع

 .حالصلا نبا نتم ىلع هتلباقمل ًالاجم دجأ م

 لئاسملا دروي نأ كشوي ىناعنصلا ريمألل (راثآلا حيقنت ىناعل راكفألا حيضوت) باتكو

 -ه ١757 ةرهاقلا ط ,حيقنتلا حيضوت ةمدقم - حالصلا نبا لاوقأ ىلع هباوبأ رثكأ ىف

 دقو» :ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم خيشلا هققحم لاق .هنع لقن لك ىف همساب اًحرصم

 سانلا ىسنأ ام ءالعلا لوحف ىدل ةوظحلا - حالصلا نبال - باتكلا اذه ىلاعت هللا قزر

 .بقعتم نم هل دجت مكو راصتخا نم هل دجت مكو حرش نم هل دجت مكف ,همدقت نم ٍركذ

 ىلع اًرثأ هل تدجو الإ حالصلا نبا دعب اوءاج نيذلا ظافحلا نم اًدحاو دجت نأ لقو

 «..حالصلا نبا ةمدقم

 د دع

 بدألل نالكورب خيرات نم تاحفص رشع لقنب ءلخدملا اذه ىلع لاقثإلا ىرأال مث

 قرشملا نئازخ ىف هيلع تافنصملاو حالصلا نبا باتكل تاطوطخم ركذب ةرماع ؛ىبرعلا

 .اهيف رظنلاو اهيلع عالطالا ىل حتي مو اهيدقت نم جرحتأ ,برغملاو

 نايك ا



 ىناثلا ثحبملا

 ةنماثلا ةئاملا ملاع

 (ه ملءو - 8/58)

 هتيصخش ءهخويش ء.هرصعو هتريس زجوم ©

 هبصانمو

 .هتافنصم .هذيمالتو هباحصأ ©

 حالطصالا نساح هباتك ©

 : ىعفاشلا ىرصملا ىنانكلا ريصن نب نالسر نب رمع صفح وبأ «ىيقلبلا جارسلا

 .ةنماثلا ةئاملا ملاعو هرصع دهتمح ,هتفو ق هقلخ ىلع هللأ ةحجحو نامزلا هيقف

 خويشلا نم ةلجب هيلع ّنمو .اهخيرات نم ةجرح ةلحرم ىف هب ةمألا ىلع ىلاعت هللا ّنَم
 هتريس اونودو .هثارتو هملع اولمح نايعألا ذيمالتلاو باحصألا نم ةوفصو .ءالبنلا ءاللعلا

 نم هوعمس ام اونودو ةريسملا اوعبات مهذيمالت نم مالعأ ذخأ مهنعو .ةيؤرو لاح ٌدوهش

 ةطوسبملا هتمجرت ىف رجح نبا ظفاحلا مالسإلا خيش هذيمالت لجأ ىلع اهيف اندامتعا

 ليذ نم تايورملاو خويشلاب فيرعتلا لاكتسا عم .ءابنإلابو سسؤملا عمجملاب هخيشل '
 *ةرضاحملا نسحو عماللا ءوضلاو رردلا نم ذيمالتلابو .ظافحلا ةركذت لويذو .دييقتلا

 .مهتايو رم جماربو رصعلا نايعأ مجاعم نم رسيت امو

 ,رادلا طوطخم .ىسافلا ىقتلل ديبقتلا ليذو ,؟؟؟-117 ةرهاقلاب بتكلا راد طوطخم .سسؤملا عمجملا *

 .سرادملل .ءططخلا ىفو ,كولسلا ىف ىزيرقملا ىقتلاو ءمجعملا فورح ىلع اهيف بيترتلاو ,رمغلا ءابنإو ,رردلاو

 قلود رصع رشع ىناثلاو رشع ىداحلا نيدلجملا ةرهازلا موجنلاو 707-55١0, ةركذتلا ليذ ىف دهف نباو

 ءوضلا ىف ىواخسلاو ,بتكلا راد طوطخم .تاقبطلا ىف ةبهش ىضاق نباو .نينسلا ىلع اهيف بيترتلاو .كيلاملا
 «علاطلا ردبلا ىف ىناكوشلاو ,تارذشلا ىف دابعلانباو ,ةركذتلا ليذو ةرضاحملا نسح ىف ىطويسلاو .عماللا

 .تالحرلا بتكو تقولا خويش مجاعمو بتكلا سراهفو

 لإ
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 ةنس نابعش نم ةرشع ةيناثلا ,ةعمجلا ةليل ىف ءاتلدلا فير نم «ةئيقلب» ىف دلو
 ىف ناهدزالاو ةعنملاو رارقتسالا روصع رضنأ نم رصعب معنت ذئتقو رصمو .هالا 4
 ةيارق تدتما ىتلا «نووالق روصنملا ناطلسلا نب دمحم رصانلا كلملل» ةثلاثلا ةنطلسلا
 اكلُم ماقأف .نيملسملا ةملك هيلع تقفتاو ,ريمعتلل اهيف غرفت» (ها/غ704-1) نرق ثلث
 لوط عم ارحب الو ارب هيلع ىداعألا ةكرح مدعو هكلم ةداعس لثم دحأ ري مل اًعاطم

 اكلم ناكو ... ةربابجلاو ةرساكألا هتفاخو ,ممألا هل تنادو .كولملا هل ٍتنعذأو ...ةدملا
 ,نيدنسملاو ظافحلا رابك نم عمسو تقولا خياشم ىقل .ملعلا لهأل ظعم ابيهم اًعاطم
 الإ اهلغشي الأ ىرحتي ؛ ,ةيملعلا بصانملا ةمرح ىلع ٌصرحلا هل فرو .مهنم لج هزاجأو

 ىنبو «..هركي ام ىلع ربصلا لوطو محلا هنع فرع اى .كلذ ىف غلابيو ءاه لهأ وه نم

 ."”هركذب ةلاحرلاو نوخرؤملا جهل ام قناوخلاو سرادملاو عماوجلا نم هتنطلس ىف

 ظفح .ةنيقلب ىف ضغلا هابص ىنيقلبلا نالسر نب رمع ىضمأ نوميملا دهعلا كلذ ىف
 كلام نبال ةيفاكلاو .ىعفارلا مامإلل ررحملا ظفحو ,نينس عبس نبا وهو ميركلا نآرقلا
 اتنثا هلو ةرهاقلا هوبأ همدقأو» .ىلصألا بجاحلا نبا رصتخمو .تاءارقلا ىف ةيبطاشلاو
 ةعرسو هظوفحم ةرثكو هئاكذب مهرهبف تقولا ءالع ىلع هتاظوفحم ضرعف ءةنس ةرشع

 ."'«هكاردإ

 :ةرهاقلا ىلإ ىلوألا ةلحرلا هذه ىف مهيلع ضرع نيذلا خويشلا نم

 رصم .نيميلقإلا ةاضق ىضاق «ىعفاشلا نمحر لا دبع نب دمحم ,ىنيوزقلا لالجلا»

 .ىكاكسلا بوقعي ىبأل مولعلا حاتفمل حاضيإلا بحاصو (ها1377-1) «ماشلاو

 ,«ةاضقلا ىضاق ىعفاشلا ىرصملا ىناكلادبع نب ىلع نسحلاوبأ ,ىكبسلا ىقتلا»و

 .(ها/545-05) راظنلا ىلوصألا دهتجملا هيقفلا

 موجنلاو - دمحم رصانلا رصع دوهش نم وهو - ىنيسحلا ن نساحملا ىبأل ربعلا ليذ نم نيمضتب )١(.
 .ةنماكلا رردلا ىف نووالق نب دمحم رصانلا ةمجرتو .كولسلاو .ةرهازلا

 - هخيش ةمجر ت :سسؤملا عمجملا ىف رجح نبا ظفاحلا ظفلب ,ثحبملا نم ىلي ايفو انه ءساوقألا نيب ام )00
 .قيقلبلا جارسلا



 -  ةئاعبسو - نيثالثو ناث ةنس ىف هوبأ هب داع مث .هدلب ىلإ عجرو» : رجح نيا لاق

 - ثيدحلا سلاحي ىف عمسو ةمئألا سورد رضحو ةرهاقلا نطوتساف .مالتحالا نس زهان دقو .
 سرد بيقن ناكو ,ةدم '''ةيلماكلا ةسردملا نكسو ...ثحبلا كرتيال ناكو اًريثك اًئيشأ

 .«دمحم ردبلا نب زيزعلادبع نيدلازع ةعامج نبا ىضاقلل اهب ثيدحلا

 ىكذلا باشلا كلذ لثمل ةيفاك تناك .رصانلا كلملا دهع نم ةيقابلا تاونسلا

 نيذلا هيدنسمو هظافح ىلع عامسلاو ءرصانلا رصع ءالع نع ذخألاو ليصحتلل .حومطلا

 1 .مهب ةرماع ةرهاقلا تناك

 . زاجحلاو رصم :ىربكلا كيلاملا ةلود راطقأ ءارو ام ىلإ ةلحرلا ىلإ ةجاح ىف نكي ملو
 قرشم نم اهيلإ نيحزانلا ةيمالسإلا راطقألا ءالع بطقتست ذئتقو رصمو .قارعلاو ماشلاو

 ًءاضق ةيملعلا اهبصانم ىلعأب مهيلع نضت الو لزنم ريخ اهرايد نم مهل عسوتف ,برغمو

 ..ةباطخو ةمامإو اسيردتو ايتفو

 مهنم .ءالعلا نم نيرخآو .ىكبسلا ىقتلاو ىنيوزقلا لالجلا نيخيشلا سورد رضح

 :سسؤملا عمجملا ىف مهركذ بيترت ىلع

 نيلصألا ىف هيقفلا ىعفاشلا ىرصملا نامثع نب دمحأ نب دمحم «نالدع نبا سمشلا»

 .(ها/5717-844) ىنزملا رصتخم حراشو .تاءارقلاو

 دمحأ نب نمحر لادبع“ نب دومح ءانتلاوبأ ,ةرهاقلا'ليزن «ىناهبصألا سمشلا»

 . جاهنمو ءىلصألا بجاحلا نبا رصتخم حراشو تايلقعلا ىف مامإلا ,ىلوصألا ىعفاشلا

 .(هال114-51) ضورعلا ىف ةيواسلا نتمو .هعلاوطو ىؤاضيبلا

 + ىف هل نذأو هيلع ءانثلا ىف بنطأو خيشلا هزاجأو .تالوقعملاو لوصألا ىف هيلع أرق

 :ردصت .ىرقملا ىعفاشلا ىرصملا لكلا ديس نب ىلع نب نيسحلا «ىناوسألا مجنلا»

 )١( نيرشعو ىدحإ ةنس اهتراع تلمكو .ءبويأ نب ركب ىبأ لداعلا كلملا نب دمحم لماكلا كلملا اهانب :7

 نب دومحم نيدلا رون لداعلا كلملا قشمدب اهانب ىتلا ىلوألا رادلا دعب ثيدحلل راد ةيناث تناكف هه ةئاتسو
 يكن :

 .ةرضاحملا نسحو ءىزيرقملا ططخب ةرهاقلا سرادم ىف (ةيلماكلا) رظنا
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 ةقبط دعب ةقبط بالطلا هنع ذخأو ءسرديو قفيو ىرقي انمز صاعلا نب ورمع اجب

 ,ظفاحلا هيقفلا ىعفاشلا نحرلا دبع نب مرملا ٠ ىبأ نب رمع «ىانكلا نيدلا نيز»

 عماجلاب سردلا ةقلح ىلوو .اهب ثيدحلا ةخيشم عم ,ةرهاقلاب ةيروصنملا ةبقلا خيش

 .(هالا"507-8) حلاصلا كلملا عماجب ةباطخلاو .ىمكاحلا

 / ىلاعملا وبأ ءىشرقلا ةرديح نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم «حابقلا نبا نيدلا سمش»
 ,ىعفاشلا مامإلا ةبقب سردو مكحلا ىف بانو ءاتفإلاو هقفلا ىف رهم .ىعفاشلا ىرصملا
 نم ملسم حيحصو ,حالصلا نبا نع نيزر نبا ىقتلا ىلع (ثيدحلا مولع باتك) عمسو
 هب هقفت (هال١5-500) ىداحلا دبع نبا نم الماك هعمسو ,توفب .نلهربلا نبا ىضرلا

 1 .قيقلبلا

 ىوغللا ,ةرهاقلا ليزن .ىسلدنألا ىلع نب فسوي نب دمحم نيدلا ريثأ «نايح وبأ»
 1 .(ه704-1/640) رعاشلا بيدألاو .خيشلا ىرقملاو مامإلا رسفملاو .ناتسألا ىوحنلا

 ةيلاع ةداهش عم .ءاتفإلاو سيردتلا ىف هل زاجأو .بدألاو فيرصتلاو وحنلا هنع ذخأ
 نب هللادبع «ليقع نبا ءاهبلا» مزال مث .ضرعلا قايس نم اهعضوم ىف قأتا

 سيئرو ةيعفاشلا ردصو ةاضقلا ىضاق :ىعفانشلا ىرصملا ىمشاهلا هتلادبع نب نمحر لادبع .
 ءامسلا ميدأ تحت سيل» نأب نايح وبأ ذاتسألا هل دهش .ليهستلاو ةيفلألا حراش ,ءاملعلا
 ىلعو .ايندلا دنسم «راجحلا» ىلع ىراخبلا حيحص عمسو «.ليقع نبا نم ىحنا

 .(هال5914-59) ةقبطلاو «ةريزو»

 دع
 ةنس ىف جح مث .سدقملا تيب رازو ,ةئاعبسو نيعب برأ ةنس ىف «رمع جارسلا» جيحو

 .هيدنسمو تقولا ظافح نم ثيدحلا عمسو نيعبرأو عيست

 هسورد ترضحو ةيثيدح ءازجأ هيلع تأرقو .ةدم خيشلا تمزال» : رجح نبا لاق
 .ىقارعلا انخيش نبا نيدلا ىلو خيشلا هجرخأ هيلاوع نم اًءزج هيلع تعمسو ..ةيهقفلا .

 | ىَنَس «ةزاجإلاب نيرشعو عامسلاب نيرشع :هخياشم نع هل اهّنج رح ىتلا نيعبرألاو
 ' ىلع هتعمسأ ىف ركذ مث .نيرخآلا نم نينثاو نيلوألا نم ةتس خيشلا ةمجرت ىف رجح نبا
 .اهيف مهديناسأو مهنع هتايورم نييعت عم ءرخآ اًهدع هخيش



 ليذ) ىلإ مهيف عوجرلا عم سسؤملا عمجملاب مهركذ بيترت ىلع ,ةمجرتلا ىف نوّمسملا
 :ىنيقلبلا جارسلا ذيمالت نم وهو ىسافلا ىقتلل (دييقتلا

 دنسملا رمعملا .ىطايمدلا هللا دبع وبأ سمشلا .مجن نب «ىلاغ نب دمحم»

 ىضاقلا ءىبضلا ىلامأ نم نيتسلاو عساتلا ءزجلا ىنيقلبلا هيلع عمس (هالغ1-560)

 ىنارحلا فيطللادبع بيجنلا نم هعامس .ةيلوألاب لسلسملاو ؛ىدادغبلا ىلماحملا هتادبع ىبأ

 ."”دواد ىبأ ننس نم ريثكلا اًضيأ هيلع عمسو .هدانسإب ,ةيرصملا رايدلا ىدنسم ريبك

 .ىرصملا ىفريصلا نبا ءسابعلا وبأ باهشلا ,ىّرعملا هتادبع نب «ىدغتشك نب دمحأ»

 .(هالا/ل777-6) هيلاوعب ثدحو ,ةرثك هتاعومسم ىف .نيثدحملا رباكأ نم

 ."!فيطللا دبع بيجنلا نع ةيلوألاب لسلسملا ىنيقلبلا هنم عمس

 نيدلا نيز .ىداطلا دبع نب ديمحلا دبع نب دمحم نب نمح رلادبع «ىداطادبع نبا»

 ميادلا دبع نب دمحأ ىلع عمس .دنسملا طباضلا ثدحملا ,ىلبنحلا ىحلاصلا حوتفلاوبأ

 رصم ىلإ مدقتساو .ىلماَحَملل ءاعدلاو - ٍتْوَقِب - بيهرتلاو بيغرتلاو ,ملسم حيحص
 قابطلا ىف مهؤاسأ تبتُر ثيحب اًدج اًرفاوتم عمجلا ناكو .اًرارم ملسم حيحصب ثدحف
 ."'ملسم حيحصب قيقلبلا هنع ثدح (هال١5-701/) مجعملا فورح ىلع

  رخفلا نم عمس .ىلبرإلا نمحر لادبع نب دمحم نب نيدلا ردب «ديدسلا نبا نسحلا»
 ش .(هال508-68) تقولا ظافح هنم عمسو .ىراخبلا نبا

 بيجنلا باحصأ نم .ثدحملا .مامإلا نبا مجنلا «ىسيلفتلا ميهاربإ نب ليعامسإ»

 .ةنس 84 نع (هال47) ةنس ىفوت .فيطللا دبع

 .ىضاقلا قاحسإ نب ليعامسإل كك ىبنلا ىلع ةالصلا هيف اًءزج» ىنيقلبلا هيلع عمس

 51١(. ٠ دييقتلا ليذو ,ةعمسألا) رجح نبا هيلع هعمس .هب ثدحو

 .ىلعوبأ ىراصنألا فسوي نب هتلادبع نب نيدلا لامج «شيجلا دهاش نبا ميحرلادبع»

 )١( :ىسافلا دييقتلا ليذو ءسسؤملا هعمجم ىف رجح نبا ةعمسأ 1١١.

 )١؟( دييقتلا ليذو .ةعمسألا ١١0.

 ) )5:دييقتلا ليذو .ةعمسألا 2.514٠ 19١.
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 .(ها/63 - ابيرقت104) ةقبطلا خويش نع ىراخبلا حيحص ةاور نم .ىرصملا ش

 7 نب فسوي عما نيدلا ٠ لامح «ىّزلا ظ ظفاحلا» : ةزاجإلاب نبل ويش نمو

 .(هال560-25:) فارطألاو

 ثيدح نم ءزجو .ىقهيبلل : لئالدلاو ءىربكلا ننسلاب ةزاجإ ,ىنيقلبلا هنع ثدح

 ."”رجح نبا هيلع اهأرق ,ىرعشألا نسحلا ىبأ

 خيش .ىعفاشلا ىقشمدلا زاياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ «ىبهذلا ظفاحلا»
 ."!(هالغ01-8/) ةمالعلا خرؤملا ظفاحلا مالسإلا

 ىدركلا سايعلاوبأ باهشلا .ىحلاصلا مث «ىرزجلا .دواد نب .ىلع نب دمحأ»
 ِء 720

 الم

 ,مهديناسأب مهنع هتايورمل .هيلع رجح نبا ةعمسأ ىف ىنيقلبلا خويش نم مهعمو

 :دييقتلا ليذ نم ةلمكتسم

 ىرصلا نيدلا فرش عمساقلا ىبأ نب , ميهاربإ نب دمحم نب دمحم « ىموديلا حتفلاوبأو

 لسلسملاو .دواد ىأ ننسو ىذمرتلا عماج ىنالطسقلا بطقلا ىلعو ,ىربكلا هتخيشم

 .2فنيقلبلا هيلع هعمس ةيلوألاب

 عمس .بيجنلا باحصأ نم .قاحسإ وبأ ءىبطقلا نبا «ىرازرزلا ىلع نب ميهاربإ»

 ."(ها/41) ميعن ىبأل ءايلوألا ةيلح هيلع

 )١( :دييقتلا ليذو .عمجملاب رجح نبا ةعمسأ 158.

 777 :دييقتلا ليذو ,ةعمسألا (17)

 8 :دييقتلا ليذو .ءابنإلاو ءسسؤملا عمجملا (©)
 ٠١7. ديقتلا ليذو .ءابنإلاو ءسسؤملا عمجملا ()
 .31 :دييقتلا ليذو سسؤملا عمجملا (0)
 58٠(. .78) دييقتلا ليذو .عمجملاب رجح نبا ةعمسأ (1)
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 ,ىدادغبلا نيدلا مجن.ىعيرلا ردلا ىبأ نب مركلا ىبأ نب رداقلا دبع نب زيزعلادبع»

 نبا رخفلا ىلع هتاعومسم نم (ه777-148) .نيدنسملا اهيثدحم نمو ةرهاقلا ليزن

 ("لدواد ىبأ ننسو ىذمرتلا عماج .,قشمدب ىراخبلا

 نب ركب ىبأ لداعلا نب ىسيع نب ءزيزعلادبع نب ليعاسإ نب دمحم هتادبع وبأ»

 ثدح .دنسملا ثدحملا ليبنلا فوصلا ,ىرهاقلا ىبويألا كولملا نبا نيدلا رصان «بويأ

 .(ها5714-107) درفتو َرْمْعو خويشلا رابك نع

 نبا هيلغ أرق .ىدادغبلا بيطخلل (لمهملا نايب ىف لمكملا) باتكب قيقلبلا هنع ثدح

 ."!هنم ةعطق رجح

 باهشلا .لصألا ىونسإلا جرفلاى بأ نب رمع نب دمحم نب دمحأ «راوس نبا»

 آ «ئرقملا دنسملا .رمعملا خسانلا ىقوصلا .ىبلحلاب فورعملا ىرصملا سابعلاوبأ

 ىراخبلا حيحص نم ةديج ةعطق ىنيقلبلا هيلع عمس .ريرضلا لابكلا باحصأ
 هل

 2 (هالةغ كم١)

 ' :ظفاحلا نبا سابعلاوبأ ظفاحلا ,فلخ نب نمؤملا دبع نب دمحأ .ىطايمدلا بحملا»

 .!(ها/710-48) تايناليغلاو دواد ىبأ نئس ةاور نم .دمح ىبأ نيدلا فرش ةباسنلا

 نم هل .ىزملا جاجحلا ىبأ قافآلا ظفاح نبا نمحرلادبع «ىزملا جرفلا وبأ نيزلا»

 نم (ها/51-) نيتسو عضب نع ىفوت ىراخبلا نبا رخفلا نع ثدحو .ةزاجإ هيبأ

 فرشلا ىلع ةيثيدح ءازجأو ءناولع نبا جاتلا ىضاقلا ىلع هجام نبا ننس هتاعومسم

 .”'ةرهاقلاو قشمد ىف هتاعومسب ثدحو .ىنينويلا نيسحلا ىبأ

 فات

 رهمو «نيرشعلا نس غلبي نأ لبق ايتفلاو سيردتلل ىنيقلبلا رمع جارسلا لهأتو»

 .«نورفوتم هخويش ةقبطو .قوفتو

 .ايتفلاو سيردتلا ىف «ىناهبصألا سمشلا» تالوقعملاو لوصألا ىف هخيش هل زاجأ

 .دهف نبال ظافحلا ةركذت ليذو .707 دييقتلا ليذو .ةعمسألا )١(

 .ب/1؟6 دييقتلا ليذو . ةعمسألا (؟١)

 .7١؟١ :دييقتلا ليذ ىف راوس نباو ,عمالا ءوضلاو .دهف نبا ليذ ىف ىيقلبلا ةمحرت (9)

 نبزو ٠١. 1 :ديقتلا ليذ ىف ىطايمدلا بحملاو ؛دييقتلا ليذ ىفو .دهف نبا ليذ ىف ىنيقلبلا (0:4)

 .197 :ديقتلا ليذ ىف ىزملا نيدلا
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 ظفاحلا اهررح .نايح ىبأ ذاتسألا نم ةزاجإ اهعمو - ها/59 ةنس خيشلا ىفوت دقو -

 ليذب خيشلا ةمجرت.ىف دهف نبا ىقتلاو - هنم لقنلاو - سسؤملا عمجملا ىف رجح نبا
 :رجح نبا لاق .ظافحلا ةركذت

 لع أرق :نيرشعلا نود كاذ ذإ هُئِسو .نايح وبأ نيدلا ريثأ خيشلا هل بتك دقو»
 ناكف .مظانلا هلفغأ ام ىلع هيبنتو ,مهفتو ثحب ةءارق وحنلا ىف ةيفاشلا ةيفاكلا عيمج

 نفلا اذه ىف هب عفتنُي اًمامإ كلذب راصف .هريغو لكشُم نم ىلع هأرق ام لح ىلإ ردابي
 ةبترلا هلوصأو هقفلا ىف لان ثيحب ,ةيدمحملا ةعيرشلاب هملع نم هللا هحنم ام عم ,ىبرعلا

 .«ايتفلاو ءاضقلاو سيردتلل لهأتو ءايلعلا

 ني ني مذ

 .ها/١4 ةنس نم ةجحلا ىذ ىف هللا همحر نووالق روصنملا نب دمحم رصانلا كلملا ىفوت

 ىف ءاضقلاو ايتفلاو سيردتلل لهأت هنأ ىأ .هرمع نم ةرشع ةنماثلا وحن ىف رمع جارسلاو
 جارسلا ناك ىتح .تاونس عضب رصانلا ةافو ىلع ضمت مل مث .دودمملا رهازلا هدهع

 هلئاضف ترهظو ءرباكألا رظانو ءباش وهو سردو ىتفأ» :دق ءرجح نبا ركذ ايف ىيقلبلا

 ."!«نوعاطلا لبق قافآلا ىف هتيص راطو هدئاوف تربو

 جارسلاو ءرصانلا ةافو نم تاونس ىناث دعب ههال54 ةنس ناك فراجلا نوعاطلا

 ...غلب ام اهلبق غلب دق .هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا ىف ذئتقو رمع

 03000 ش

 ىلإ رهصأف ىنيقلبلا جارسلاب ةايحلا تنأمطا ءرصانلا كلملاب دهعلا دعبي نأ لبقو
 الالقتسا هّيلو امل ءاضقلا ىف هنع بانو هه 07 ةنس ىف «ليقع نبا ءاهبلا» ةمالعلا هخيش

 .«ايتفلاب سانلا قحأ هنأب خيشلا هل دهشو» - 108 ةنس -

 نيدلا ءاهب ةراحب اهسسأ ىتلا هراد ىلإ ةيلماكلا ةسردملا ىف هلزنم نم جارسلا لقتناو
 ."!.هعماجو ةريهشلا هتسردم اهب قحلأ مث ,ةرهاقلاب

 .560/؟ رمغلا ءابنإ :رجح نبا )١(

 3190/٠١--1730. :ةرهازلا موجنلاو ,195/9 ق..؟ :ىزيرقملا كولس ىف نوعاطلا ربخ رظناو

 اهركذو ١/7( .ىزيرقملا ططخ ىف اهرهاوظو ةرهاقلا تاراح ركذ باب) لوأ .نيدلا ءاهب ةراح رظنا )١(

 -عماجب ةفورعملا ىهو .قيقلبلا ةسردم» اهدعب ركذو (١؟7/١ ةيقيفوتلا ططخلا) ىف كرابم اشاب ىلع



 الا هبصانمو هتيصخش : هرصعو ىنيقلبلا جارسلا

 .ةماعلا ةايحلا ىفو ءىربكلا بصانملا ىف ةلماعلا هتايح تناك ءرصانلا دعب ام رصع ىف

 - ,دماح ىبأ - ىكبسلا ءاهبلل اًقيفر لدعلا راد ءاتفإ ىربكلا بصانملا نم هيلو ام لوأو»
 ٠ ةنس نوعبرأو ىدحإ رمعلا نم هلو «نيتسو سمح ةئس ىف - ىفاكلا دبع نب ىلع نب دمحأ

 . اهبحاص هلعج :ةيبو رخلابو .هعم اترمتساف ؛تئشنأ ام لوأ ةيزاجحلابو .ةيريدبلاب سّردو»

 نم اًوحن - قيتعلا - ربصم عماجب ةيباشخلا سيردت لوو .هديب ترمتساف اهب اًردصتم

 ,ىكبسلا باهولا دبع جاتلا نع اًضوع نيتسو عست ةنس ىف ماشلا ءاضق ىلووءةنس نيثالث

 ريسفتلاو ةيكلاملا سيردت هتدوع دعب هيلإ فيضأو رصم ىلإ داعو .ةنسلا نود هرشابف

 ١" «تحتف امل ةيقوقربلا ةيرهاظلا ةسردملاب مث ءنولوط نبا عماجب

 نم ةمئألا دوهع ايحأ ,ةنس ةبارق ءماشلا ءاضق ىلع قشمدب اهاضمأ ىتلا ةرتفلا ىف

 ثيدحلا راد ىف سّردو ىومألا عماجلاب بطخو .مدادسو هلدعو هئاضق ىف ,حلاصلا فلسلا

 ىسوم نب ىجح نب دمحأ ,ىفابسحلا ىَّجِح نبا نع ءرجح نبا لقنيف .ةيفرشألا

 ءايضاق قشمد انيلع مدق» :لاق (ه )101-8١7 خرؤملا ماشلا ظفاح ىعفاشلا ىقشمدلا

 تقولا كلذ ىف خويشلا هل عضخو هتف رعم ةدوجو ' هترابع نسحو هظفحب سانلا رهيف ٠

 نيدلا جارس اهأشنأ» ةسردملا نأ -م0١917١- ةيقيفوتلا ططخلا نم بتكلا راد ةعبط ىف عقوو «ىنيقلبلا -

 خيشلا اضيأ اهب نفدو ءاهب نفد -! اذك - ةئامعبسو نيعستو ىدحإ ةنس هللا همحر تام املو .هتايح ىف رمع

 .57917/19 ؟!«ريغصلا ىنيقلبلا حلاصلا
 5١04. دهف نبال ,ةركذتلا ليذ ىف هلئمو ١9". سسؤملا عمجملا 03 ١١(

 | :(ةيزيرقملا ططخلا) نم القن ءهديب تناك ىتلا سرادملاو
 - ةيعفاشلل اًسرد اهيق ررقو ه704 ةنس ىسابعلا ريدب نب دمحم نب دمحم نيدلا رصان اهأشنأ :ةيريدبلا ©

 )80١/7(. ىنيقلبلا جارسلا انخيش هيف سرد |
 ريمألا ةجوز .دمحم رصانلا كلملا تنب رتت دنوخ ه١15 ةنس اهتأشنأ ,ةيزاجحلا رصق راوجب :ةيزاجحلا ©

 ,ةيكلاملل اًسردو ىنيقلبلا نيدلا جارس انخيش هيف تررق ةيعفاشلا ءاهقفلل اًسرد اهب تلعج .ىزاجحلا رمتكب
 .(18؟/؟) ةليلج فاقوأ عم .نيملسملا ماتيأل اًبتكمو نيئرقمو اًمامإو

 نبأ ءاهبلا اهب دقفلا سردل ررقو ه1/+ ةنس دعب ىورخلا دمحم نب دمحم نيدلا ردب اهرّشع :ةيبورخلا ©
 .(734/؟) ىنيقلبلا جارسلاو .ليقع

 .قيتعلا رصم عماجب ,هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا ةيوازب :ةيباشخلا ©

 رهاظلا ناطلسلا مساب 781 ةنس بجر رهش ىف اهترابع ىف عرش ءنيرصقلا نيب :ةيقوقربلا ةيرهاظلا ©

- 

 ١ ' خيشو ءريسفتلل اًسردم قيقلبلا نيدلا جارس خيشلا اهيف ررقو ,ه/88 ةنس بجر رهش ىف تحتتفاو ءقوقرب
 .(؟15/١7” ةرضاحملا نسح) داعيملا



 هرصعو هت ريس زج وم : ىيقلبلا جارسلا فز

 . طبس ىبلحلا ناهربلا ظفاحلا هخيش نع دهف نب؟ ىقتلا لقنو «هلضفب اوفرتعاف

 ةدوجب ءنييماشلاو نييرصملا خويشلا نم ,ماشلاب كانه نم رهب» :لاق .ىمجعلا نبا

 ةصاغ ذئتقو قشمدو .ةمامإلاو مدقتلاب هل اورقأو .هتغالبو هريرحتو هرادصإو هداريإ

 «ءالضفلا ةمئألاب

 نع امدنع «دمحم نيدلا ردب» هدلول هكرت مث ,هاا/ ةنس ركسعلا ءاضق ىلوو
  ًءاضق ىلوو ءبصنم لك ىلع خيشلا امس دقو .متي م رمألا نكل ههالالث ةاضقلا ءاضقل

 ايتفلاو ةمامإلا فيلاكتل وه غرفتو «نمحرلا دبع لالجلا» هنبا هتايح ىف ةاضقلا.

 ىف همسا رهتشاو .هسفن لثم ىأر الو هلثم نيعلا رت ملو» : رجح نبا لاق .سيردتلاو

 .هاوتف ىلإ الإ سفنلا نكرت الو ,ملعلا ىف لثملا هب ٍبَرْضُي راص نأ ىلإ هتيص دعبو قافآلا
 نم ىواتفلا ىلع بتكي برغملا ىلإ رصعلا ةالص دعب نم سلجي ىوتفلا ىف اًقفوم ناكو
 .ريخأت نم الو بتكلا ةعجارم نم .ءىش هيلع لكشأ اذإءفنأي الو .اًيلاغ ملقلا سأر

 'دهاشي مل ام ءاكذلا ةدشو ةظفاحلا ةوق نم هيف ناكو .اهرمأ ققحي نأ ىلإ هدنع ىوتفلا

 تاقبطلا) نم لقنو .اًميدق درفتلاب فصو هنإ :دهف نبا لاقو «لوطي كلذ حرشو .هلئم

 تقولا خيش وه» :هتمجرت ىف هلوق (دفص ىضاق ىنامثعلا نمحرلادبع نب دمحمل

 محفأ هناسلو .رخازلا رحبلاك هملعو .هتقو ىف هقفلا ةخيشم هيلع تهتنا .هتجحو همامإو

 ."”«رخاوألاو لئاوألا

 سمح ليق هها/١7 ةنس ىفوت ,ةيعفاشلا تاقبط بحاص .ىناثعلا ىضاقلا :تلق

 .مالسإلا خيش ىنيقلبلا مامإلا ةافو نم ةنس نيثالثو

 . ىتلحر ىف هب تعمتجا :ىبلحلا نيدلا ناهري ظفاحلا انخيش لاق» :دهف نبا لاقو

 لكل اًراضحتسا سانلا َرثكأ .ىَراجي ال اًمامإ هتيأرف .نينامث ةنس ةرهاقلا ىلإ ىلوألا
 ترضح دقو .هلثم دهاشُي مل ام ءاكذلا ةدشو ةظفاحلا ةوق نم هيف ناك .مولع نم ىقلُي ام
 دعي دحاولا ثيدحلا ىلع ملكتيف .ةعبرألا بهاذملا بايرأ نم ةعامج ج عم سورد ةدع هدنع

 دئاوف ديفيو .هيلع مالكلا نم غرفي مل وهو بلاغلا ىف رهظلل نّذأ اهرف سمشلا عولط
 نبا نيدلارون مامإلا هدنع رضحي ناك نممو ...ةيكلاملا اًصوصخ .بهذم لك بابرأل ةليلج

 .151/؟ ءابنإلا: ىف ءرجح نبا عم ,؟0١ :ةركذتلا ليذ ىف .دهف نبا )١(



 فر هبصانمو هتيصخش : ىنيقلبلا جارسلا

 هاوس عمج اذكو .هنم ديفتسي ناكو ,كلام مامإلا بهذم ىف ذئتقو ةرهاقلا لهأ هقفأ لالجلا

 هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ىف ةمج دئاوف هنم تدفتساو .ةعبرألا بهاذملا بابرأ نم |

 ا"! .«ملعلا ةنع تذخأ نم لجأ وهو . .لوصألاو

 ىلع ةنودملا أرقن انك» :لاق ,ةيكلاملا ءالع ضعب نع ىعارلا هتادبع وبأ» ىكحو

 لاقف .ىعفاشلاو كلام نيب ةيفالخ ةلأسم تعقوف .ىعفاشلا ىنيقلبلا نيدلا جارس خيشلا

 . هسفنل اهبسن امنإو «لاق اب ,ىعفاشلا نع :اهيف لقي مل ةلأسم ىف .“اذك انبهذم ىف” : خيشلا

 متلق نإف” :لاقف ءىعفاشلا بهذم سيل اذهو ىعفاش تنأ :اولوقي نأ رذحو نطف مث -
 لاق “.كلام ىف لكلا انعمتجا دقو ,ةيمساق متنأ كلذك :انلق ,ةيكلامب انسل ءانع ةيكلام اي

 باتك) هيلع ىرق امو .خيشلا نم فاصنإلا ةياغ ىف نسح ولح مالكلا اذهو :ىوارلا

 [لالج] ىضاقلا لاقف ةيكلاملا نم ةعامج هرضحي ناكو ,ةياغلا ىلإ هيلع ىنثأو هحدم (افشلا

 هوبأ هل لاقف ؟ ضايع ىضاقلا لثم نونوكت ال ةيكلاماي ْمكل ام .هنبا نمحر لا دبع نيدلا

 لشم نونوكت ال ةيعفاش اي مكلام : :ةيعفاشلل لوقت ال كلامو :نيدلا جارس خيشلا

 ."!؟ ضايع ىضاقلا

 عيرس ةردابلا عيرس ءابيهم ًميلح اًروقو» هورصاعمو هباحصأ هفصو اهيف ناكو

 داعيملا ىف ءاكبلا عيرس .ةءورملا ميظع ةمهلا ىلاع اليبن ,سفنلا ىكز لقعلا ىكذ ,عوجرلا

 .«لمعلاو سردلا نع رتفي ال .عوشنلا عم

 يو يوم ب نا علنا قاع ملعلا ىف هخوسو عم ناك هنأ ىوس

 نكي ماش ةيف (ه -048) دمحم نب ميهاربإ نب دمحم ىرصملا ءاقبلا بأ

 )١( ظافحلا ةركذت ليذ ىف دهف نبا )5١6(.

 .خيشلا ذيمالت ىف أي ه8 ىكم نب فسوي نب ىلع .لالجلا نبا روتلاو

 )١( مساقلا نب نمحر لادبع» ىنع ,ةيمساق متنأ كلذك :ةيكلامل خيشلا لوقو 2/7 حفنلا :ىرقملا |

 ش .ههقف ةنودم ىوارو .هنع هللا ىضر كلام مامإلا باحصأ رابك نم «ىرصملا

 مأو اهخويش نع ذخأو اهب رقتساو ه4174 ةنس ,ةرهاقلا لخد .ىكلاملا : ىطانرغلا ,ىعارلا هتلادبع وبأو

 .ه4.06 ةئس هتافو اهيفو .ةيديؤملاب



 هرصعو هتريس زجوم : قيقلبلا جارسلا 97؟6

 كَحْضُي اب ءاجف رعشلا مظن هل َنَّسَح .ىيقلبلا نيدلا جارس خيشلا مامإلل ليبس ناطيشلل
 «هنم

٠ 
 )١(

 َركُذ اذإ .نييوحنلاو نييلوصألاو ءاهقفلاو نيثدحملاو نيرسفملا نم ةمئألا هل عضخو»
 ةرثكل ,هل ةباهم ءاتفإلا ىقوتي ىونسإلا نيدلا لامج خيشلا ناك ىتح باقرلا هل تعضخ
 ."!« هيلع بقني ناك ام

 داهتجالا تاودأ هل تلمكو .هدحو ةقبط» هنأ ىلع هنامز ىف راصمألا ءالع عمجأو
 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع روهشملا ثيدحلا هيف أو ركذو .ةنماثلا ةئملا ملاع هنأو قافتاب
 رمأ اهل ددجي نم ةنس ةئم لك سأر ىلع ةمألا هذه ثعبي هللا نإ“ :لاق ِكَك ىبنلا نع

 | ا"'.“اهنيد

 نيدشارلا سماخ ءزيزعلا دبع نب رمع نونعي «رمعب تمتخو ءرمعب تْندُب » :اولاق
 .ةنماثلا ةئالل «قيقلبلا رمع جارسلا صفح ايأو .ىلوألا ةئالل ه١١٠- مهنع هللا ىضر

 نفت 03 ١

 ةماعلا دنع هردق مظعو هتمامإ ىلع عامجإلاو ملعلا ىف ةسايرلا هيلإ تهتنا ثيح نمو
 اهيلع َّرم اهيف ةمألا هيلإ تجاتحا .قحلا ىف هتدشو هاياجس لبنو هتيصخش لالجل ةصاخلاو
 رصانلا كلملا دهع ىف رارقتسالاو ةعئملاو نمألاب اليوط تمعن نأ دعب دادش نينس نم
 .نووالق روصنملا نب دمحم

 مالسإلا خيش ةافو ىلإ ه١ ةنس نم ةجحلا ىذ ىف رصانلا كلملا ةافو نيب ايفف
 . كرتلا كيلاملا ةلود ةياهبن رصم تدهش ء.ه ١0 ةنس نم ةدعقلا ىذ ىف ىنيقلبلا جارسلا

 ةرتف ىف ناك امو ها/86 ةنس ىف ةسكارجلا كيلاملا ةلود مايقو ءراتتلاو نييبيلصلا ةرهق

 .91-45/؟ علاطلا ردبلا ,598/6 عماللا ءوضلا ,5 سسؤملا عمجملا )١(
 - - :6) رصمب ةمئألا :ةيعفاشلا ءاهقف نم ,ميحرلادبع دمحوبأ ءىونسألا لاجلاو ١81/5 ءابنإلا (؟)

 .(هال/٠.
: 

 ,هجيرخت دعب لقنو (ةئم لك سأر ىلع هللا هئعبي نمب ةثينتلا) هباتك لخدم ىف ىطويسلا ظفاحلا هاور (5)
 َّنَم ,ىلوألا ةئملا سأر ىف ناك املف» :لاق ,ىرهزلا باهش نبا مامإلا نع «هتلادبع ويأ مكاحلا» هدئسأ اما.

 .بتكلا رادب طوطخم - هنع هللا ىضر «زيزعلادبع نب رمعب ةمألا هذه ىلع هللا



 7 هتناكمو هرصعو ىنيقلبلا جارسلا

 دالب هحايتجاو رهنلا ءارو امم «كنل روميت» كرحت نم ءاهرخاوأ .ىلوألا ةلودلا راضتحا

 . «نووالق روصنملاو سربيب رهاظلاو زطق رفظملا :ماظعلا كرتلا نيطالسلا رصع ىف اهقحس
 م هدافحأو هينب نم نيطالس ةينامث ّرصانلا فلخ دقل .دمحم رصانلاو ليلخ فرشألا هينباو .

 -هدحو رصانلا كلملا ةنطلس ةدم نم لقأ ىأ- ةنس نيعبرأو اًعضب اًعيمج مهتدم زواجتت

 ٌعِلْخ نينثا نيرهش ىوس ثبلي م .دمحم رصانلا نب ركبوبأ نيدلا فيس روصنملا مهوأ

 عداصلا ريذنلا ناكف .لتق اهيفو ها 747 ةنس رفص ىف صوق ىلإ هتوخإو َىفنو امهدعب
 نيذلا هتدفحو رصانلا ءانبأ نم دحأ هيف وجني دكي مل ءىطب راضتحاو ةموئشم نينسب

 فرشألا نب ىجاح حلاصلا كلملا» مهرخآ .لتقو ىفنو بيذعت نم ,ةنطلسلا ىلع اوبقاعت

 مث ها/81 ةنس رفص ىف «ىلع روصنملا» هيخأ لتقم دعب عيوب .«دمحم رصانلا نب نابعش

 كيلاملا لوأ ءقوقرب رهاظلا كلملا ةنطلسلا ىلوتو ةيلاتلا ةنسلا نم ناضمر رهش ىف َعِلْخ
 هنكل ,ةئراطلا ةيرقتلا ةجوملا دصل اًرجرم ءاييهم اًيكذ اًعاجش اًدْلِج اًيوق ناكو ,ةسكارجلا
 نأ ىلإ .كركلا ىلإ ىفنو ه١14 ةنس نم ةرخآلا ىدامج ىف عِلَخو ,ماشلا ىلاو ةئتفب لغش
 كلاملا حاتجا دق كنلروميتو ءريرم ماد عارص دعب ها47 ةنس ىف ةنطلسلا درتسا

 رصم ىف قوقرب رهاظلا طبارو ..ماشلا روغث نوئطي نويبيلصلاو ,ليعافألا لعفو ةيقرشلا
 ىيقلبلا جارسلا ناكو» هركسع هب زهج ام اهتارسو اهراحت نم ضرتقاو .لاتقل اًبهأتم

 .«كتلروميت داهجل ريفنلا ىف ءالعلا بكوم مدقتي

 هللا همحر تام نأ ىلإ ,ةرم دعب ةرم نييبيلصلا رسكو .ءارمألاو ةاضقلاو ىييقلبلا جارسلا

 .ه١١8 ةنس لاوش نم فصنلا ةليل ىف .

 .. بلغ نأ دعب ةيماشلا دالبلا ىلإ كنلروميت كرحت دقو ه٠ ؟ ةنس تلهتسا» اهدعب

 :مق7.٠ ةنس 2 ىمظعلا ةنئاكلا تناك مث .حبذو لتقو ءرّمدو برخو اهءارو ام ىلع

 ةرشع ناموت لك ةميق ,ناموت فلأ هل اودؤي نأ ىلع انامأ قشمد لهأ ةيغاطلا ىطعأ»

 1 اهلاومأو اهعاتمو اهرود : ماشلا رايد نم اهوح امو قشمد حابتسا اهضبق الف .رانيد فالآ

 ةماعلا ةئبعتلا تنلعأو .ابارخو التقو اًبهنو اقسف و رايدلا ىف هدونج ثاعو .اهئايبصو اهءاسنو 1



 لاومأ ىف كلذ ْمَعو ءسانلا لاومأ ىف ةابجلا ىديأ تطسبو .ماشلا ىلإ جورخلل رصم ىف
 (' «فاقوألاو ىماتيلا

 .رتفت ال راتتلاو نييبيلصلا ليعافأو .وبخي ال نتفلا راعسو

 لزاونلا حئاوج ىف ةمألا ذالم «ىنيقلبلا جارسلا» ناك .دادشلا نينسلا كلت ىف

 ىقتلاو رجح نباك .هيخرؤمو رصعلا دوهش نم هومجرتم ناك اذإو .تامزألا بيصعو

 هاياجسو هتناكمو هبهاومو هتريس ىف ّرغلا تاحفصلا نونودي ,ىدرب ىرغت نباو ىزيرقملا

 اهيف هو ركد الإ ةنح وأ ةلزان رمت داكت ال .رصعلا ثادحأل مهخيرأت ىف  مهنإف ,هيصانمو

 ىف اناقلي وهف .هلهأ بذكي ال . ليلب ىراسلا بكرلل اليلدو ءاّمامإ اًيتفمو انمتؤم اًراشتسم

 .لزاونلا ىف ةددسملا هيواتفو ,نامزلا كولم ىلع هناطلسو ةدوهشملا هفقاوب رصعلا خيرات

 ىف اًئاق .هدابع ىف ىلاعت هللا ةعيرش ىلع ائيمأ ,مئال ةمول هللا ىف ىشخي ال قحلاب اًعداص

 خيش» :رجح نبا ظفاحلا لاق اى ناك .فستعم ٍتوربجو ملاظ روج نم مهنع عافدلا

 مالسإلا نوع .مهملعمو مهيتفمو مهملاعو مالسإلا لهأ َنَع ,مالعألا ةمئألا مامإو تقولا

 ىف هنع نونغتسي الو .ةينيدلا تاههملا لك ىف هيلع نولوعي ,هقلخ ىلع ىلاعت هللا ةجحو

 ٍناطلسل نكي مل ثيحب .تالضعملا فشكو تالكشملا لح ىف هيلإ عزفي .ةيويندلا رومألا

 ."!اهنع ديحي نأ كلمي.ال «هتروشمو هيأرب ىدتقيو .هب الإ اًسلحي دقعي نأ

 ةنس ىف «دمحم نميلا ابأ نيدلا ردب» ركبلا هنبا لك نأب هللا همحر نحتما دقو

 تمسلاو ةنطفلاو ءاكذلا ىف ةبوجعأ ناكو .هرمع نم نيعبرألاو ةيداحلا ىف وهو ه١

 غلبي نا لبق هالالث ةنس ركسعلا ءاضق ىلوو .هبابش ىف قوفتو سردو رهم «لبنلاو

 هنفدو ,نزحلا دشأ هيلع نزحف .هب اًبجعم هوبأ ناكو .لدعلا راد ىف ءاتفإلا ىلو مث .نيثالثلا

 عباتو ,عجافلا باصملل لكاثلا خيشلا دلجت مث "'هنكسم لباقم اهأشنأ ىتلا هتسردم ىف

 نمل اودع .هب دهعلا ىلع قحلاب اًعداص .ةبقاث ةحيرقو فاص نهذب هديعاومو هسورد

 موجنلا :ىف :عساتلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا ىلإ رصانلا دعب رصم خيرات نم .نيمضتب صلختسم )١(
 .رجح نبال رمغلا ءابنإو ءىزيرقملا كولسو .ةرهازلا

 .دهف نبال ةركذتلا ليذ ىف هوحنو 7١1. :سسؤملا عمجملا )١(
 .(01/7؟ ىزيرقملا ططخ) : :ةرهاقلا ططخ ملاعم نم (قنيقلبلا راد) اهيفو .نيدلا ءاهب ةراحب (5)
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 ١ لوقي .«ةيغاطو رجاف لك نيع ىف ىَّذق .ةيعرلا ملظي وأ ءارمألا نم نيدلا نع فرحني

 ' نأل اًحشرم ناك هنإ ىسكرجلا هتادبع نب نيجال ةافو ىف ءرجح نبا ظفاحلا رصعلا دهاش

 . فاقوألا لطبيو ,ةعيرشلا ماعم ريغي نأ دعوت ,ةديقعلا ءوسب اًروهشم ناكو» ةكلمملا ىلي

 نم لوأو .لتقلاب نايعألا ددهتي ناكو .اهلك ءاهقفلا بتك قرحيو ءاهيلع ىلوتسيو ءاهلك

 , رهش ىف نيجال توم رّدقو كلذ نود «ىلاعت .هللا لاحف .ىيقلبلا مالسإلا خيش بقاعي

 ا"!.«هرش هللا ىفكو - ه4١٠4 - ةنسلا هذه نم لوألا عيبر

 .اًدهاجي اطبارم ءاًدلج اًيوق ءةنس ٌفصنو ٌةنَس هدعب مالسإلا خيش شاعو

 6 د

 . خيش ىفوت «ةئامفاثو سمح ةنس مارحلا ةدعقلا ىذ نم رشاعلا ,ةعمجلا موي ليصأ ىف

 نمحر لادبع لالجلا» هنبا هيلع ىلَضو .رضعلا ةالص ليبق ةنماثلا ةئاملا ملاع .مالسإلا

 دهشم ىف نيدلا ءاهب ةراحب هتسردم ىف هتفدم ىلإ هنع هللا ىضر هوعيشو « ةاضقلا ىضاق

 نيفقاولا هيعان مصأف ةفرعب جيجحلا هيعن غلبو ةيمالسإلا ةمألا ىلإ هوعنو .بيهم لفاح

 .مهيف رجح نبا باهشلا ناك دقو .اهب

 ثيدحلا ىف امأو .هلثم فلخي مل ايتفلاو هقفلا ىف هناكم الخ :اليوط هيلع نزحلا لظو

 نب ميحرلادبع لضفلاوبأ نيدلا نيز» ردصلا ةجحلا مامإلا اهظفاح ,ةمأللو رصمل ناكف

 ةيلاتلا ةنسلا نم ةدعقلا ىذ ىف :يقلبلا مالسإلا خيشب قحل نأ ىلإ «ىقارعلا نيتسحلا

 ةنس نيناثو ىدحإ نع امهالك ىفوت :كلذك ةدحاو ةنسب هلبق هدلوم ناكو (ه5١8)

 نيدلا جارس هخيشل هتيئرم ىف رجح نبا باهشلا لوق كلذف .اًمايأ الإ رهشأ ةثالثو

 ا"': ىقارعلا نيزلا هخيش ءاثر اهنمضو ءرمع

 «رتتسمب ىَّرِس ال لاح َكَنَدَع» هدباكأ ع ةرهج ىلئاس اي

 ٍرّهس ىفو ركف ىف ليل لوطو | ِنَّرَح ىفو مغ ىف ران ىضقأ

 )١( ةنس تايفو ءرمغلا ءابتإ ١ه )؟9/51١(.
 اهنم ىطويسلا ىورو -انه امن ناريخألاو لوألا - اهنم تايبأ ةثالث ىلع عمجملا ىف رجح نبا رصتقا (؟)

 .(398 - )90/١” (ةرضاحملا نسح) ىف «نيثالثو نينثاو تيب ةئام >“
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 هلمشت ناوضرلاو هللا ةمحرف
 دقل ريخألا نرقلاو لوألا نرقلا ىف

 اًدرفنم نيدلا جارس ءاضأ ْنكل

 اذإ تالكشملا لحو ىواتفلل نم |

 سانلا فالتخا نوكي نم

 اًّيجع هطابنتسا ىف ٌقراوخ ىرت
 اًرّرُغ اوأراَمَل هدساوح تلاق

 ِكَلَم ىوس اذه ام ريكأ هللا

 هترضحب اًردق مهربكأب ىدهع

6 
 0 : نإ

00 

 ىلع تييحام ىنزح لوطايو معن

 ترهتشا ىذلا رصعلا ظفاح ىلع ىفط
 ىضمو ىضق امل ىضقنا ثيدحلا مل
 امه نيذللا ٌّىخيش دقف ىلع ىف
 ايقترا ام ٍنارسنلا قتري مل نانثثا

 امهِرِبُع ٍقفَو نم ىبجع ىضقني ال

 دس اهدعب اماع نينامث اشاع

 رَمُع ىلع كاب ىكب ام ٌةمالس
 ٍرَدق نع َنيدلا ٍناَرَمعلا انل ايحأ

 ِرْمُر ةعبس ىف كّرتشم كاذو

 ٍرسكِف ىف موقلا لظو باطخلا لج
 ' ٍرطَنسُم ريغ اهيف ٌمكحلاو ءايمع
 رصبلا ٌدهاش الول لقعلا اهرب

 ٍرَّبْحلا ىلع وبري اهُرْبُخ هشحب نم
 رَّشِبلا نم اذه ام هللا شاحو

 ٍرْغَصلا نم رقص ىدل ِباغبلا لثم

 .رحسلا ىلإ انآرقو اًركذو الفن

 رضح نمو ودب نم قئالخلا نع
 رصتقم ريغ ىنزحف «ميحرلا دبع»

 ٍرُهّظلا ىف سمشلا راهتشاك همالعأ

 «رثألاب نيعلا دعب عجفي رهدلاو»

 ىرصب نمو ىعمس نم ىدنع زعأ

 ٍرطي ن نإ ضرألا رسنو ءاميسلا رسن
 رهشلاك رهشلا ىتح ,ماعلاك ماعلا

 ربتعمل عب ىوس ماع عبرو

 بف د ا

 :«قيقلبلا صفح ىبأ جارسلا» .

 : الخاد ىب سحأف رهظلا ىلصي وهو هتسردم تلخد ىننأ ةنسلا هذه ىف تيأر تنكو ..

 روهظ كل لصحي :ىل لاقف هيلع اهتربعف .رهظلا ةالصأ هعم تكردأف عوكرلا ف يما
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 .كلذ ىف ىل َتنذأو .كنع ٌتذخأف كتكردأ ىتح ىل ترخأت كنأ نمل ةيقبو :تلق .ريبك

 ظ (7(«كلذك رمألا ناكو

 : بتكيف

 خيشلا ةبتر ىلإ هقفلا ىف لصأ نأ : : اهنم ءرومأل مزمز ءام نم تب رش تججح الو ..»

 ."'«رجح نبا ظفاحلا ةبتر ىلإ ثيدحلا ىفو ,ىيقلبلا نيدلا جارس

 )١( :رمغلا ءابنإ 7//747.
 نيدهتجملا ةمئألا نم رصمب ناك نم.:ةرضاحملا نسح (؟) )١/2598(.





 هذيمالتو هباحصا

 .« ىح وهو مهدالب خويش اوراصو ءاوسّردو اوتفأو اوعفنف هتبلط رثكو»

 [ءابنإلا ىف رجح نبا]

 .هب اوعفتناف هيلع ةءارقلل ةعساشلا قافآلا نم ةبلطلا هيلإ لحرو»

 نيئدحملاو نيرسفملا نم ةمئألا هل عضخو .نوصحي ال قئالخ هب جرختو

 ناك ىتح تمي م هنأ ثيحب ...هل اوذملتتو .نييوحنلاو نييلوصألاو ءاهقفلاو

 .«هيلع ةءارقلاب حجبتيو هيلإ هّسفن بسني نأ ملعلا ىف رهاملا ىراصق

 [ةركذتلا ليذ ىف .دهف نبا]

 عبرلا نم نايعألل مجارتلا بتك مهب ترمع دقو .مهباعيتسا نع انه لاجملا قيضي .

 ىف روهظ مه ناك نم ىلع انه رصتقألف .عساتلا نرقلا رخاوأ ىلإ ,نماثلا نرقلل ريخألا

 : ىنيقلبلا تيبلا مالعأب اًءددي مهدعب تاقبطلا نم نايعألا مالعأو .ملعن ايف .هتايح

 ءركسعلا ءاضق هبابش ىف ىلو .«قيقلبلا رمع جارسلا نب دمحم نميلاوبأ نيدلاردب»

 .خيشلا ةريس ىف رم -(هال١9) ةنس ىف هوبأ هلكثو' .لدعلا رادب ءاتفإلاو

 هيبأب هقفت «ليقع نبا ءاهبلا طبسو ءرمع جارسلا نب نمر لادبع ,لضفلاوبأ لالجلا»

 هيبأ ةايح ىف ةاضقلا ءاضق ىلو «نايبلاو ريسفتلاو لوصألاو هقفلا ىف عربو تقولا خويشو

 سردو ,هيبأ دعب ىوتفلا ىف ةسايرلا هيلإ تهتناو .ةباهملاو ةمرحلا عم هتريس تدمحف

 (ها/173-7) .فنصو ثدحو

 «قتفأو سردو ةيعفاشلا ءاضق ىلو «رمع جارسلا نب حلاص ءاقبلا وبأ نيدلا ملع»

 درفأو .هيبأل (بيردتلا) لمكأو «هيف فنصو هقفلا ىف درفتو هتقو ىف بهذملا ءاول لمحو »

 درفأ .رباكألاب رغاصألا قحلأو ريفغلا مجلا هنع ذخأ ,هيواتف نم مهملا اهيلإ فاضأو هيواتف

 (ه858-ا/19) .فيلأتلاب هتمحرت ىطويسلا هذيملت

 داعيملاو ,ةيكلاملا سيردت ىلوو هيبأب جرخت «رمع جارسلا نب قلاخلا دبع ءايضلا»

 ١م
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 : :هوكردأ نيذلا مهينبو هتوخإ ءانبأو ,مهينبو خيشلا دافحأ نمو

 ةنس هيبأ توم دعب هدج هلفك «رمع جارسلا نب دمحم ردبلا نب .دمحم نيدلا ىقت»
 سردو ءنمحرلا دبع لالجلا ةاضقلا ىضاق همع نع مكحلا ىف بان .هملعو هاّيرف هه

 باتك) هيلع ٌىرقو .داعيملا ةخيشمو هب ةباطخلا ىلوو .نولوط نبا عماجب هقفلا هدعب
 ش .ىسيلفتلا ليعامسإ نم هعامس ءجارسلا هدج نم هعامسب (ىئاسنلل ةعمجلا

 (ه858-ط/85)

 فنك ىف أشن «رمع جارسلا نب نمحرلا دبع لالجلا نب مساق ,لدعلا وبأ نيدلا نْيز»
 ىف حلاص ملعلا همع نعو .ءاضقلا ىف هيبا نع بان .امههيلع عمسو اهب هقفتو هدجو هيبأ

 ' .ةيرصانلا ةسردملاب ثيدحلاو .نولوط نبا عماجب ريسفتلا سردو .ةزيجلا ءاضق
 (ه1/96-3337) ش

 خيش همعب هقفت «حتفلا وبأ ءاهبلا ,ءىنيقلبلا ريصن نب نالسر نب ركب ىبأ نب نالسر»

 2 بانو هقفلا 2 رهمو .هعزانيو (ةضورلا) ىلع هتاضا رثعا ىف هركاذي ناكو «مالسإإلا

 رثكو ,ةنس نوعبرأو عبس هلو .هلبق ىفوتو ,همع ةايح ىف سيردتلاو ءاتفإلل ردصتو ءمكحلا
 00 .هيلع فسأتلا

 همع ةافو لبق دلو «قيقلبلا سابعلا وبأ باهشلا .نالسر نب ركب ىبأ نب دمحأ»
 . ,اتلدلاب ةيب رغلا ميلقإ نم ,ةلحملا ءاضق ىلو .هنع ذخأو هب هقفتو ,ةنس نيعبرأ نم رثكأب
 (همك64غ- ) ٠ .نيناث نم رثكأ رمعو

 ديفح «ىنيقلبلا نيدلا رصان نب نيدلا باهش ءنالسر نب ركب ىبأ نب دمحم نب دمحأ»
 مكحلا ىف بانو ءنينس رشع نم وحنب ,هيبأ مع ةافو لبق دلو .رمع جارسلا ىخأ ءركب ىبأ

 .(ه 195-388) .سّردو ,ىنيسحلا دهشملاب مأو .نمحر لا دبع لالجلا ةاضقلا ىضاق نع

 د

 :جارسلا باحصأ نم ىلوألا ةقبطلا نايعأ نم

 ىعفاشلا ىرصملا هللا دبع نب رداهب نب دمحم هللا دبع وبأ .ىشكرزلا ردبلا»

 . مداخو ءجاهنملا حرشو ءنآرقلا مولع ىف ناهربلا) فنصم .ةمالعلا هيقفلا «ىجاهنملا

 | ىلع ةشئاع ةديسلا هتكردتسا ايف ةباجإلاو .ىراخبلا حيحص ىلع تكنلاو .حرشلا
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 ١ سردو .ىونبسإلا لامجلاو ىنيقلبلا جارسلا نيخيشلاب هقفت (...مهنع هلا ىضر .ةباحصلا

 ا(هالةع-ا/غ6) .ىتفأو

 .(حالطصالا نساحم) عم ىتأي «ها/40-ملاس نب دمحم نب دمحم .ىلبنحلا حالصلا»

 نبا ظفاحلا لاق .رهزألاب ردصت «ىلع نب دمحم نب مساق .ىكلاملا ىريونلا نيزلا»

 ةنس نوتس هلو ىفوت «نيدلا جارس انخيش ىلع ريثكلا هتءارقب تعمس» :رجح

 .(هالقؤ)

 ' ةرهاقلاب هقفت. بلح ليزن "'ىرصملا ىّوْفلا فيطللا دبع نب جارسلا نب رمع»

 سيمخت هل .رثنلاو مظنلا ىف عربو بلحب ركسعلا ءاضق ىلو مث «ىنيقلبلا جارسلا ىلع
 (ه4م١١٠ - ابيرقت /غ) .ةدربلا

 .ثدحملا ىعفاشلا ىرصملا «نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب دمحأ ,ىٌّرّدوبألا باهشلا»
 ةلاسرلا) تارفلا نباو ىقارعلا نيزلاو ىسانبإلا ناهربلاو ىنيقلبلا جارسلا ىلع ضرع

 عضب نع ىفوت .هوزاجأو ءاهيلت ىتلا ةنسلا ىف (ةدمعلا) و ها/17 ةنس (ىعفاشلا مامإلل

 (ه8) ش .نين امو

 هزاجأو .زيتو هقفتو ,نيسمخلا لبق دلو '' '« ىقشمدلا نيدلا ردب ,ناديبع نب دمحو»

 صم ءاضق مث كبلعب ءاضق ىلوو .اًيدق ءاتفإلاب ىيقلبلا جارسلا مالسإلا خيش

 (ه م١6

 رودص نم «ىكلاملا ىرصملا ىريمدلا ىكم نب فسوي نب ىلع لالجلا نبا رونلا»

 ةنس مرحملا عسات ىف نودلخ نبا لزع دعب ةاضقلا ءاضق ىلو .بهذملاب مهملعأو اهئاهقف
 (هم٠ .هماع نم ةرخآلا ىدامج ىف تام نأ ثبلي ملف 81

 .هتريس زجوم ىف ركذ دقو قيقلبلا جارسلا سورد رضحي ناكو
 باتك ةاور عم ىقأي (ه )*8٠١ “ربلا دبع نب دمحم نب دمحم ,ىكبسلا ردبلا”

 ٠ .نساحملا

2 

 ىف ىواخسلا مجرتو .ىمويفلاب اهيف ىوفلا فحصتو 1/7 تارذشلا ىف هلثمو ,4/7 ءابنإلا نم )١(

 هنأ ىلإ ,ىوفلا رمع ةمجرت ىف راشأ مث (505/8) ه4م-١ ةنس ىفوتملا ىوفلا فيطلل ادبعل عماللا ءوضلا

 .(1/7) فيطللادبع
 .لاسع نب دمحم )١1/1(: تارذشلا ةعبط ىف عقوو .عماللا ءوضلاو ءابنإلا . )١(
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 ٠ :مهتايفول ىنمزلا بيترتلا ىلع .هذيمالت نايعأ نم .مهدعب
 ' دحأ ىعفاشلا فسوي نب دامع نب دمحأ ءىرصملا ىسهفقألا نيدلا باهش ءداع نبا»

 ةليلج تابقعتب الفاح اباتك ىونسإلا هخيش (تامهم) ىلع بتك «هتقو ىف ةيعفاشلا ةمئأ
 هظفل نمو .هدئاوف نم تعمس :رجح نبا لاق (ةرجطلا لاوحأو .دجاسملا ماكحأ) :هلو
 078.8 ةنس ىفوت .قيقلبلا انخيش اهب حدم ةديصق

 وحنلا أرقف ةرهاقلا مدق «ىعفاشلا ىولع نب ديعس نب ماس ,ىنابسحلا نيدلا نيمأ»
 هالو ,ماشلا ءاضق خيشلا لو املو «ىيقلبلا جارسلا ىلع هقفلاو ءليقع نبا ءاهبلا ىلع
 .(ه/8١8) ةنس ,نيعبسلا زواج دقو «ىفوت ,ىَرصب ءاضق

 «ىعفاشلا ىرصملا فلخ نب ىلع نب نمحرلا دبع ىلاعملا وبأ .ىروكسرافلا نيزلا»
 ىف رهمو .قيقلبلا جارسلاو ىونسإلا لاججلا ىلع ةرهاقلاب هقفت .ةمالعلا ىلوصألا هيقفلا
 ةسردملا رظن لوو ةيروصنملاب سرد .رثكأن ثيدحلا عمسو .ةيبرعلاو هلوصأو هقفلا
 (هم.مجالوو) .ةرهاقلاب ةيرهاظلا

 هيقفلا «ىعفاشلا ىرصملا ىسيع نب ىسوم نب دمحم ءاقبلا وبأ .ىريمدلا لاكلا»

 ىطاريقلا ناهربلا ىلع بدألاو ,خويشلاو قيقلبلا جارسلا ىلع هقفلا ىف أرق .رعاشلا
 ةايحو .جاهنملا حرش) فنص .ةيبرعلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا ىف عربو .رعاشلا

 هدلوم .ةمركملا ةكمو فيرشلا رهزألاب سردو (هقفلا ىف ةليوط ةزوجرأ مظنو .ناويحلا
 (هم.8-ا/5) .ةرهاقلاب هتافوو ةريمدب .

 (ه8م8) «ىبلحلا نيدلا نيز نب رهاط نيدلا زع ,.بيبح نبا»

 .هتموظنم عم قأي , حالطصألا نساحم مظان

 أرقو هدلبب لغتشا «ىعفاشلا ىعاقفلا دمحم نب دمحأ .ىقشمدلا مقاق نبا باهشلا»
 ىلع قءارقب عمسو ,ىمظعلا ةنئاكلا ةنس ةرهاقلا مدقو :رجح نبا لاق .خويشلا ىلع
  سّردو ,هايإ هراضحتسا ةرثكل .ىطّيوُبلا هيمسي ناكو .ثيدحلاو هقفلا ىف ىنيقلبلا انخيش
 (ه809) .ةيدحيألاب

 فلخ نب ىلع :نب دمحأ ,ةرهاقلاب ةينيسحلا ليزن ,ىنيسحلا ىئادتنطلا باهشلا»

 .ل9 :سسؤملا عمجملا )١(
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 نيدلا جارس انخيش مزال» :ءابنإلا ىف لاق .رجح نبا ظفاحلا نارقأ نم .«ىعفاشلا

 1 ىف ىواخسلا هلقن «ةيب رعلاو ثيدحلا ةءارق ف رهمو ,دلجم ردق هيوأتف نم قلعو قيقلبلا :

 .خيشلا ىواتف عم ركذي .ىريصوبلا سمشلا ةنبا جوزت هنإ لاقو (00/7) ءوضلا

 (هملج7-)

 «ةرهاقلا ليزن ,ىعفاشلا ىعَب رلا دمحأ نب نمحر لادبع ىلع ىرصملا .ءىديشرلا رونلا»

 سردو .ىريمدلا مث ىنيقلبلا مزالو ملعلاب لغتشاف ةرهاقلا مدق :ءابنإلا ىف رجح نبا لاق

 ...ثحبلا ريثك لقنلا ريثك راصف .هقفلا راضحتسا ىف قافو ءسربيب ةبقب ثيدحلا هدعب

 (هما-) .نيثدحملل هدعب ٌتسّردو

 لغتشا «ىعفاشلا ىسدقملا مث ىرصملا داع نب دمحم نب دمحأ باهشلا .مئاملا نبا»

 نم هيلإ لجرو نارقألا قاف ىتح ضئارفلاب ىنعو .ىنيقلبلا جارسلا ىلع ةرهاقلاب
 .(ه1/07-816) ةرهاقلا ءاضق ىلو مث ,سدقلاب ةيحالصلاب سّردو اهيف فنصو .قافآلا

  ليلخ نب دمحأ نب دمحم هتلادبعوبأ ,ىرهاقلا مث - رصمب ةيرق - ىناَّرَعلا سمشلا»

 مأو .سيردتلاو ءاتفإلا ىف هل نذأو ء.جرخت هيلعو عفتنا هبو ىنيقلبلا مزال «ىعفاشلا

 , (ه2-41) .ةكمو رصم سرادمب سيردتلل ردصتو ,ةباين .رهزألاب

 «ىعفاشلا ىكملا ىموزخملا ةريهظ نب هتلادبع نب دمحم ,ةريهظ نبا دماحوبأ لاججلا»

 مالسإلا خيشب هقفتو اهظافح نم عمسف رصم ىلإ لحترا .تبثلا اهظفاحو ىتفملا اهيضاق

 بحاص وهو .ىواتفلاب ٌدصقو ردصتو .ةيبرعلاو ثيدحلاو هلوصأو هقفلاب هزاجأو قيقلبلا
 .(ه )01/!-8١9 ةيضرملا ةبوجألا ىف خيشلا اهنع باجأ ىتلا (ةيكملا ةلئسألا)

 ىناتكلا دمحم ردبلا نب زيزعلا دبع زعلا نب ركب ىبأ نب دمحم ,ةعامج نبا زعلا»

 ٠ رجح نبا ناك .لوقنملاو لوقعملا ىف هرصم ةرخفمو هرصع ةبوجعأ «ىعفاشلا ىرصملا

 ,نف لك ىف خويشلا نعو «قيقلبلا جارسلا نع هقفلا ذخأ .ةمئألا مامإب الإ هبقلي ال

 ' .(ه89١8/!1-15) حالصلا نبا باتك ىلع نيفنصملا ىف َّنم .اهيف هيلإ ٌراشملا راصف

 ىرهاظلا مث ىدومحملا هللا دبع نب خيش» رصنلا وبأ ,ىسكرجلا .ديؤملا ناطلسلا

 | جارسلا مالسإلا خيش نع حيحصب , ىنيقلبلا جارسلا مالسإلا خيش نع ىراخبلا حيحصب ثدح» : رجح نبا لاق (ه814)
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 . هدنع ترضحو .اهقرافي ال هرافسأ ىف هعم تناك اهنأ ركذو ,هطخب اهجرخأ هعم ةزاجإب
 ."0(سلاجي ةدع

 نايلس نب ىلع نب دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ءىرصملا ىروجيبلا ناهربلا»
 مالسإلا خيش مزال مث ىونسإلا نع ذخأ .هرصع ىف هقفلاب ةيعفاشلا ملعأ «ىعفاشلا

 ةخيشم ىلوو .ةسايرلا نع ضرعأ اك اعروت اهنم جرحتف ىوتفلاب دصق .ىيقلبلا
 ىلإ مهيدهبو اهيذهيف ىقارعلا ظفاحلا فيناصت هيلع نوححصي» ةبلطلا ناكو .ةيرخفلا

 . حلصي لازي الف كلذب ىقارعلا نوعلاطي اوناكو ءاًهفو القن أطخلا نم اهيف عقي امم باوصلا
 نم هرصع ىف نكي مو :لاقو ءابنإلا ىف رجح نبا هاكح «هنع هنولقني امم هفيناصت ىف

 ,نيسمخلا دودح ىف دلو «كلذ ىف هنراقي نم هدعب قلخي ملو .هلثم ةيهقفلا عورفلا رضحتسي

 «ىعفاشلا ىرصملا نيسحلا نب ميحرلادبع نب دمحأ .ىقارعلا ةعرز وبأ نيدلا ىلو»
 جارسلاب هقفتو .تقولا ظافحو هدلاو نم عمس .ظفاحلا نبا ظفاحلا ةاضقلا ىضاق
 تكنلاو .دانسإلاو نتملا تامهبم ىف دافتسملا) هتافنصم نم .رهمو قوفتو ,نايعألاو ىنيقلبلا

 حيحصتو ,ىكبسلا جاتلل حيشوتلا) نيب اهيف عمج عورفلا ىف (ةثالثلا تارصتخملا ىلع
 تامهملا رصتخاو (ةضورلا ىلع ىنيقلبلا هخيش ىشاوح نم دئاوفو .نقلملا نبال ىواحلا

 نبا ظفاحلا هأرق هيلاوع نم اًءزج هل جرخو .خيشلا ىشاوح اهيلإ فاضأو ىونسإلل

 (همككج ت1 ش .خيشلا ىلع رجح

 ىف هقفت «ىعفاشلا دمحأ نب ىلع نب دمحأ نب زيزعلا دبع ؛ءىكملا مث ىريونلا زعلا»

 زعت ءاضق ىلو هه 6١7 ةنس ىف دواد ىبأ ننس هيلع أرقو ,قيقلبلا جارسلا ىلع بهذملا
 (ه م5 الا/4) .نميلاب

 ىومحلا ركب ىنأ نب دومح ءانثلا ىبأ رونلا نب ىلع ,نسحلا وبأ ءالعلا ءىلغملا نبا»
 ىف رهمو .ىراخبلا حيحصب هنع ثدحو .ىيقلبلا نع ذخأ «ةرهاقلا ليزن .لبنحلا
 مث ,نيعستلا دعب ةامح ءاضق ىلو «هلثم نويعلا ىرت نأ لق .ةيآ ناكو» ةعبرألا بهاذملا
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 ىلإ ةرشع عبس ةنس دعب رصمب فانخألا ءاضق مث .ةئافاثو عبرأ ةنس تلح ءاضق

 ..(ه850) ْ | .هتافو

 ,ىرهاقلا قانكلا سراف نب ىلع نب رمع صفح وبأ جارسلا ,ةيادطلا راق نبا»

 (ه45) .اهب الزنم ىنيسحلا

 .نساحملا عم ىتأي

 ىشرقلا ليعامسسإ نب دمحم نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ .ىدنشقلقلا ردبلا»

 .ضئارفلا ىف قوفتو رهمو «ىيقلبلا مث ىونسإلا ىلع ةرهاقلا ىف هقفت «ىعفاشلا ىرصملا

 :لاقو .ءابنإلا ىف رجح نبا هاكح .ىتبلط ءامدق نم وه :لوقيو هب رختفي خيشلا ناكو

 ناكف ىيقلبلا نمحرلا دبع لالجلا ةاضقلا ىضاق نع بان مث نيعست ةنس مكحلا ةنامأ ىلو

 (هم78.-ا/5) .هلثم ىباون ىف سيل :ةرم لاق ىتح هيلع ىنثي

 قانشب هاقناخ ليزن هوبأ ناك «ىرصملا دمحم نب ميهاربإ نب دمحم ,ىكتشبلا ردبلا»

 خيشلا ةريس زجوم ىف هركذ ددرتي ءرعاشلا بيدألا ,دمح هنبا هل دلو ثيح ,ىرصانلا

 0 نيدلا جارس

 ذيمالت نايعأ رصعلا خويش نم «ىعفاشلا مئادلا دبع نب دمحم ,ىوامربلا سمشلا»

 خيشلا سورد رضحو .هب رهتو ىشكرزلا نيدلا ردب خيشلا مزال : رجح نبا لاق .ىنيقلبلا

 «ىفزملا رصتخم) خيشلا ىلع هتءارقب تعمس دقو .اهيلاغ هيلع أرقو ىنيقلبلا نيدلا جارس

 نمحرلا دبع لالجلا نع مكحلا ىف بانو (تادلج عبرا ىف ىراخبلاو ,ةدمعلا حرشو ب

 (ه م1 لت .سردو بطخو «,ىئانخالا ىقتلا نع مث ىنيقلبلا

 ش .نساحملا عم قأيو

 ةكم ديفم « ىنيسحلا ىلع نب دمحأ نب دمحم .ىكلاملا ىكملا بيطلا وبأ ,ىسافلا ىقتلا»

 ةاور ىف.دبيقتلا ليذ) فنصمو ءالالقتسا ةيكلاملا ءاضق اهب ىلو نم لوأو ءاهملاعو اهخرؤمو

 . دلبلا رابخأ ىف نيمثلا دقعلاو .ةكم رابخأو -ةطقن نبا ركب ىبأل- ديئاسألاو بتكلا :
 خويشو ىنيقلبلا مالسإلا خيش ىلع ضرعو أرقف .ةرم ريغ ةرهاقلا ىلع دفو (...نيمألا

 )١( 'عماللا ءوضلا) ىف ىكتشبلا ردبلا ةمجرت .دهف نبال (ةركذتلا ليذ) ىف خيشلا ةمجرت عم هرظنا '
 ه2 .(ىناكوشلل علاطلا ردبلاو .ىواخسلل 1
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 ةالصلا لضفو .ةقاطبلا ءزج هيلع تعمس :دييقتلا ليذب هسفنل هتمجرت ىف لاقو تقولا
 (ه م اال .«هسورد ترضحو .ىضاقلا ليعامسإل كَ ىبنلا ىلع

 مث .ىقشمدلا فسوي نب ىلع نب دمحم نب دمحم نب دمحم ريخلا وبأ ,ىرزجلا نبا»
 ةياغ) فنصم .ءارقلاو تاءارقلاب اهملاعو ةيمالسإلا كلاملا ٌىرقم «ىعفاشلا ىزاريشلا

 خيش .هوزاجأ نيذلا خويشلا رابك نم ركذف اهيف هسفنل مجرت ,مهتاقبط ىف (ةياهنلا
 ىف ىفناكوشلا لاقو (”57 ةمجرتلا 568/79) نيناثو سمح ةنس هزاجأ ."'ىنيقلبلا مالسإلا
 نع هقفلا ذخأو ىطايمدلا فرشلا نم عمسف ةرهاقلا ىلإ قشمد نم لحر هنإ هتمجرت
 .(ه م1755-ا/6غ) زاريشب هتافوو قشمدب هدلوم .قيقلبلا جارسلاو ىونسإإلا لامحلا

 .دلاو «ىعفاشلا ىلع نسحلا ىنأ نب ليعامسإ دمحم وبأ ,ىرهاقلا مث ىوامربلا دجملا»
 وهو .ةنس نيعبرأ نم اًوحن هيلع لاغتشالا مزالو ىيقلبلا مالسإلا خيشب صتخا .ردبلا
 اًرحب :ىواخسلا ركذ ايف ناكو .سيردتلاو ءاتفإلا ىف ىشكرزلا ردبلل نذإلا هلأس ىذلا
 .(ه 0149-858) .ءاملعلا نم ريثك هب جرخت ءاريخ اليبن اًدهاز ءاحماش اًدوطو ةماهف

 جارسلا مزال «ىعفاشلا ىرصملا ىسيع نب دمحم نب ىسيع .ىسهفقألا فرشلا»

 .نيحيحصلا هيلع عمسو .لوصألا ىف جاهنملا هيلع أرقو .هقفلا ىف هيلع لغتشاو ىيقلبلا

 (هممه-ا/ه6) .مكحلا ىف بانو سيردتلا ىف خيشلا هل نذاو

 ' نب دمحأ نب دمحم ,ىرهاقلا مث ىرايبإلا دمحم وبأ نيدلا ردب .ةنامألا نبا» 0
 ءاتلدلا ىبرغ .رايبإ نم هوبأ هب مدق «ىعفاشلا ىراصنألا ,ةنامألا «نامثع نب زيزعلا دبع
 .قتفأو ردصتو دهتجاو ءخويشلا نم عمسو ىنيقلبلا مالسإلا خيش مزالو ءاّيبص ةرهاقلا ىلإ
 ,ةيروصنملاب ثيدحلاو .مكاحلا عماجو ةينوخيشلاب ريسفتلاو هقفلا سردو .ءاضقلا ىلو
 (م15- .ةمئأ هب جر رختو قيتعلا عماجلاب ردصتو

 ظفاح «ىعفاشلا .ليلخ نب دمحم نب ميهاربإ .ىمجعلا نبا طبس .ىبلحلا ناهربلا»

 لجأ وه : ىيقلبلا جارسلا نع لاقو خويشلا ىقلو ,ةرم ريغ ةرهاقلا مدق .هذنسمو ماشلا

 خيشلا ةمجرت ىف رم .(ه 9/09-841) .هيلع تعمسو ملعلا هنع تذخأ نم

 ىكلاملا ىردتكسالا مث ىشيرشلا ىمخللا دمحم ىبأ هيجولا نب مساقلا ىبأ ىسيع نبا» ةمجرت ىفو )١(
 ىأر هآر نم ...نفلا اذه ىف هلثم فنصي مل :لاقو .تاءارقلا ىف (ربكألا عماجلا) هباتك ىرزجلا نبا ركذ ه195- .

 ةمجرتلا/١ :ةياهنلا ةياغ) هل ةلماك ةخسن هدنع نأ ىنيقلبلا رمع نيدلا جارس ةمالعلا انخيش ىنربخأ .بجعلا
100), 
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 . هتادبع نب ركب ىبأ نب دمحم .ىقشمدلا هتادبع وبأ نيدلا سمش .نيدلا رصان نبا»

 ' جارسلا نييرصملا هخويش نم (نامزلا ةعيدبل نايبتلا) ىف اهحراشو (نايعألا توم
 (ه 827--1/ا/ا/) .قشمدب ةيفرشألا ثيدحلا راد ةخيشم ىلوو .ىنيقلبلا

 هيقفلا دنسملا ظفاحلا «ىكلاملا ,ىناسملتلا ىسيجعلا هللا دبع وبأ .ديفحلا قوزرم نبا»

 . جيدتو ءاهظافحو رصم ء ءالع نم ددع ىف ىيقلبلا جارسلا ىقلو نيترم رصم لخد .راظنلا

 . جارسلاو ىماشلا قيدص نبا ناهربلا نع ةياور هيلاوع نمو .'رجح نبا ظفاحلا عم

 (ه95-827) ش ."'(هيلاعم) ىف مهركذ ءىمثيهلا رونلاو ىيقلبلا

 . ىنامركلا ىدادغبلا دمحم نب دمحأ نب'هللا رصن نب دمحأ .هللا رصن نبا بحملا»

 رايدلا ىف هخيشو بهذملا ىتفم «ىلبنجلا هللا دبع وبأ ةرهاقلا ليزن ,ءلصألا ىرتستلا

 سيردتلل اهب زيجأو ةيرصنتسملاب داعأو ةفيلخلا عماجب ّمأو دادغبب ملعتو دلو .ةيرصملا
 نباو ىقارعلا نيزلاو ىنيقلبلا جارسلا مزالف نينامثو عبس ةنس ةرهاقلا مدق مث .ءاتفإلاو

 ةلبانحلا ةخيشم هيلإ تهتناو .مكحلا ىف بانو ةيقوقربلا ةيرهاظلا سيردت ىلوو .نقلملا

 (ه8مععجالا6) .اًبيهم اًروقو اًعرو ءاراظن اهيقف اًمامإ ناكو

 ماعلا «ىعفاشلا ىلع نب نسج نب نيسح نب دمحأ سابعلا وبأ :لمرلا باهشلا»

 رثكأ نمحرلا دبع لالجلا هدلو ىلع أرقو ىنيقلبلا جارسلا عمس .ةودقلا فراعلا

 (ه84 10-2 .سانلا هب عفتناو .ءاتفإلا ىف هل نذأو ىراخبلا

 نم ,مامإلا هيقفلا « ىكلاملا ىرصملا دمحم نب رامع نب دمحم نيدلا سمش رابع نبا»

 ةدمع حرشو ءرجح نبأ عم هيلع عمس ؛هتمجرت ىف نيروكذملا خيشلا ذيمالت نايعأ

 سورعو ماشه نبا حيضوت رصتخاو .بيبللا ىنغمو ليهستلا ىلع بتكو .ماكحألا
 (ه485) .ةنس ىفوتو ةئاعبسو نيتسلا دودح ىف هدلوم ءىكبسلل حارفألا .

 ةدمع «« ىنيسحلا رداقلا دبع نب ىلع نب دمحأ ىرصملا سايعلا وبأ ءىزيرقملا ىقتلا»

 ' ىلع أرق .اًيعئاش لوحت مث ةفينح ىبأ مامإلا بهذم ىلع ناك .ثدحملا ملاعلا ,نيخرؤملا

 197/١. :ىناتكلا ىحلادبع ديسلل سراهفلا سرهفو ,.11١/؟ قاكوشلل علاطلا رديلا . )١(
 .(عومجيالا) مقر ءطابرلاب ةماعلا ةنازخلاب طوطخم (؟)
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 .ءاملع نم ةوفص ىف ىنيقلبلا جارسلا نم ريثكلا عمسو .غئاصلا نبا سمشلا همأل هدج
  مجارت ىف ةديرفلا دوقعلاو ءططخلاو ,كولسلا) :رثك ىهو .هتافنصم نم .هظافحو تقولا

 ىفوتو .ةئاعبسو نيتس ةنس دعب ةرهاقلاب هدلوم (دئارفلا عمجيو عامسألا عاتمإو ,نايعألا
 .(ه/8460) ةنس اهم

 «ىكلاملا ىرصملا ىجرزخلا ىراصنألا معنملا دبع نب حلاص نب ىلع نب ةداّبع نيزلا»
 .ىنيقلبلا مالسإلا خيش ةمجرت ىف نيروكذملا ذيمالتلا نايعأ نم .ليبنلا ملاعلا ىتفملا هيقفلا
 سردو .نيبهذملا 0 قفأو نيلصألا ىف رهمو .مارهب خيشلاب ىكلاملا بهذملا ىف هقفتو
 ةيكلاملا ءاضقل نيَع .ةيفنحلا ىلع ةفوقوملا ىابسرب ةيف رشأ ىفو ,ةينوخيشلا ىف ةيكلالل

 ىلإ ءنوبتملا ميهاربإ حلاصلا ىلولا خيشلا دنع طايمد ىف ىفتخاو عانتمالا ىلع رصأف
 (ه م847-طلالا/) .هنع هللا ىضر هتافو

 خوبشلا خيش خيش « ىعفاشلا ”ىرصملا بويأ نب ىسوم نب ميهاربإ :ىسانبألا ناهربلا»
 نم .عنتماف ءاضقلل بلّطو ,رهزألا عماجلاب سردو ىيقلبلا جارسلا سورد رضح .هتقو ىف
 .(ه 849) .هيلع تافنصملا ىف رم .(حالصلا نبا رصتخم ىف حايفلا ىذشلا) هتافنصم

 .«ةمالعلا ىضرفلا هيقفلا ىعفاشلا اغبيط نب بجر نب دمحأ باهشلا .ىدجملا نبا»

 ىف هرصع لهأ قافو ضئارفلاو هقفلا ىف عربو .نقلملا نباو ىنيقلبلا نيجارسلاب هقفت
 (ه م٠6 - ال51 .ةئيطاو تاقيملاو ةسدنه لا

 ىضاق «ىعفاشلا ىرصملا بوقعي نب دمحم نب ىلع نب دمحم .قاياقلا سمشلا»
 سردو ءجاهنلا حرشو .تقولا نايعأو ىنيقلبلا سورد رضح .ققحملا هيقفلا .ةاضقلا
 .(ه ١٠86-ا/80) ةمئأ هب جرختو .ةينوخيشلاو ةيعفاشلا ةبقلاو ةيفرشأللاو ةيقوقربلاب

 ىقشمدلا رمع نب دمحم نب دمحأ باهشلا نب ركب وبأ نيدلا ىقت ,ةبهش ىضاق نبا»
 ىقتنملاو جاهملا حرشو ةيعفاشلا تاقبط بحاص .خرؤملا ةمالعلا ىتفملا هيقفلا «ىعفاشلا
 قيقلبلا نيجارسلا نع ذخأو هيبأب هقفت ءىناعمسلل باسنألا نمو ءركاسع نبا خيرات نم

 (ه4م١6>) .زاجحلاو ماشلاو رصم خويش نم ةعامج ىف «نقلملا نباو

 ىرهاقلا ىحيفطألا معنملا دبع نب بوقعي فرشلا نب دمحأ سابعلا وبأ باهشلا»
 : ىقارعلا نيزلا بحصو «ىيقلبلا مالسإلا خيش ىلع ضرعو ظفح «ىعفاشلا ىرهزألا
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 مكحلا ةنامأو ءرجح نبا نع مث ىقارعلا ةعرز ىبأ ىلولا نع ةباقنلا رشابو .هيلإ رهصأو

 فرشلا هوبأو (ه14-801؟) اًمركو اًددؤس ةرهاقلا لاجر نم ناكو .نيمرحلا فاقوأو

 | نم انل ةفورعملا لوصألا خسنلا بحاص وه .ىرهزألا معنملا دبع نب دمحأ نب بوقعي
 .ىقارعلا ظفاحلل (.ةركذتلاو ةرصبتلاو ,حاضيإلاو دييقتلا)

 ' ىرصملا لصألا ىنالقسعلا دمحم نب ىلع نب دمحأ لضفلا وبأ باهشلا ءرجح نبا»

 باحصأ ةلج نم ,مامإلا رصعلا ظفاحو ردصلا مالسإلا خيش .ةافولاو رادلاو دلوملا

 نيعبرأ هل تجرخأ :لاقو .ءابنإلا ىفو سسؤملا عمجملا ىف هل مجرت .ىنيقلبلا جارسلا

 نم اسورد هيلع تأرقو ,ىقهيبلل ةوبنلا لئالد هيلع تأرقو ءاخيش نيعبرأ نع اثيدح

 هب تلصو ىذلا قيلعتلا قيلغت نم ءزج ىلع هطخ ىل بتكو .هطخب ىل نذأو (ةضورلا)

 (ه 867-الال) ىراخبلا قيلاعت

 ىوارحصلا ميعنلا وبأ «ىبتعلا ةمالس نب فسوي نب دمحم نب .ناوضر نيزلا»

 ىف ,خيشلا ةمجرت ىف روكذم ءٌئرقملا ملكتملا ىلوصألا ىضرفلا هيقفلا «ىعفاشلا ىرصملا

 اه 801-ا939) .هباحضأ نم ةوفصلا

 مام نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم لاكلا نب دمحأ سابعلاوبأ .ىلحملا باهشلا»

 .اهب هقفتو ىيقلبلا جارسلا نعو هيبأ نع ذخأ «.ىعفاشلا ىرصملا ىراصنألا

 (ه ١-8665

 ىرصملا ليغامسإ نب دمحأ بطقلا نب ىلع حوتفلا وبأ .ىدنشقلقلا ءالعلا»

 .نمحر لادبع لالجلا هدلوو ىنيقلبلا جارسلاب هقفت «ىعفاشلا

 نم ٌريثكلا بتكو .ةيفلألل هحرش رثكأ هنع ذخأو ىقارعلا نيزلا نم ثيدحلا عمس

 نم .عنتمأف ة ةاضقلا ءاضقل حشرو ءفنصو ثدحو ايتفلاو سيردتلل ردصتو .هيلامأ

 .(ربخلاو ءاشنإلا ةقيقح فشك ىف رظنلا ةهزنو ,نيدحلملا ةحضاف) :هتافنصم

 ْ (ه 861-ا/4)

 ىبرغملا .ناثع نب ديمحلا دبع نب ىلع نب ىنغلا دبع دمحم وبأ ,ةريهظ نبا ىقتلا»

 , ةراح ىف خيشلا راوجب لزنف ةرهاقلا ىلإ لوحت مث فونمب ملعت «ىرهاقلا مث ىفونملا لصألا

 ' نيدلا ىلو هنبا مزل مث ىقارعلا نيزلا نم ثيدحلا عمسو هب هقفت .بسن اهيلإو ,نيدلا ءاهب
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 .ةرهاقلاب ةيفرشألابو مكاحلا عماجب ردصتو ءرجح نباب صتخاو ةعرز ابأ
 (هممم7الا/.)

 عمس .«دحاولا دبع نب ىلع نب دمحم نب دمحم ىسلدنألا هتلادبع وبأ .ىراجملا»
 ,اهخويش مالعأ نع رصمب ذخأو .سنوتو ةياجبو ناسملتب عمسف لحرو .سافو ةطانرغب
 صفح وبأ جارسلا ةعبرألا بهاذملا ىتفم مامإلا مالسإلا خيش » (هجيانرب) ىف مهطوأو
 ةسردمبو .اهقفت لوصألا نم اًئيشو ,ملسم حيحص نم اريثك هتسردمب هيلع عمس « ىيقلبلا
 هدالوأ ملعي ناكف هب هتلص تقثوتو .اهقفت ىرشخزلا فاشك نم اريسي قوقرب رهاظلا
 راّجحلا سابعلا وبأ هخويش نم هيفو .هجانرب ىلع هلاحأو خيشلا هل زاجأ .ةيب رعلا هدافحأو
 ."0(ه 871) ىفوتو ءنماثلا فصتنم ىلاوح هدلوم .نايح وبأ ذاتسألاو ليقع نبا ءاهبلاو

 ' ىعفاشلا ىناثعلا ىلع نب رينع نب نمح رلا دبع .ىرهاقلا مث ىجيتوبلا نيزلا»

 داعيم رضحو ,خويشلاو ,قيقلبلا ىلع ضرعو ها/84 ةنس ةرهاقلا مدق « ىضرفلا

 .(ه8714-ا//4) ءاضقلا ىف بانو ىتفأو رهمو .فئاطل هنع طبضو هاتفتساو ىنيقلبلا

 مدق «ةفيلخ نب رصان نب دمحأ نب ميهاربإ ىس دقملا قاحسإ وبأ .ىنوعابلا ناهريلا»

 رشابو ,هتافو ىلإ همزالو قيقلبلا جارسلا نع ذخأف ةئاغاثو عبرأ ةنس نم اًبيرق ةرهاقلا

 هدلوم .قشمدب ةيطاسيمسلاب خويشلا هخيشمو .ىومألا عماجلاب ةباطخلاو مكحلا ةباين

 (ه ملال . - ا/ا/ا/) .قشمدب هتافوو دفصب

 ا ةأشنلاو دلوملا ىرصملا ,ىدحوملا لصألا ا فسوي نب نامثع نب ىلع

 نبا رصتخمو ةدمعلاو ,ىنامألا ز رحو ةليقعلا:نيتيبطاشلا ظفحو دوجو خويشلا ىلع الت

 جارسلا ىلع ضرعو .كلام نبا ةيفلأو ,ىكلاملا هقفلا ىف .ديز ىبأ نبا ةلاسرو بالجلا
 ةنس ىفوتو ه٠ ىلاوح هدلوم .داعأو سردو دافأو ثدحو .مارهب خيشلاو قيقلبلا

 (همالاك) ٠

 . بهذملا خيش نب ميهاربإ ىقتلا نب رمع .صفح وبأ نيدلا ماظن ءىيمارلا حلفم نبا»
 رضحف اميدق ةرهاقلا لخدو هدلبب هقفت «ىلبنحلا ىحلاصلا ىسدقملا ىنيمارلا حلفم نب دمحم |

 .م19587 توريب ط :ىراَجملا جمانرب )١(
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 ؛ ءاضق ىلو مث ةرهاقلاو ىشمدب ءاضقلا ىف بانو .خويشلاو قيقلبلا مالسإلا خيش دنع اهم

 .(ه 71) ةنس ىنوتو 7/6١ ةنس ىلاوح هدلوم .ةئاغاثو سمح ةنس الالقتسا ةزغ

 نمحرلادبع نب دمحأ باهشلا نب نمحرلا دبع ىلاعملا وبأ ءىصَمَقْلا لالجلا»

 تاءارقلاو هقفلا ىف هتاظوفحم نم ضرع .بيطخلا هيقفلا .«ىعفاشلا ىرصملا

 مكحلا ىف بانو ,ىنيقلبلا حلاص ملعلا بحصو,خويشلاو ىنيقلبلا جارسلا ىلع ةيب رعلاو

 (هما/ه-785) .درفتو َرَمَعو ءريثكلاب ثدحو .ةيرخفلاب ّمأو ةيديؤملاب بطخو

 دمحم ردبلا هيخأ عم عمس «ىرصملا نايلس نب نمحر لا دبع نب دمحأ «ىئاتتلا ءاهبلا»

 , (همالم-الو9) .ىراخبلا متخ ىيقلبلا مالسإلا خيش ىلع

 . ىعفاشلا دمحأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحأ وبأ ,ىرهاقلا ىرمقلا لاجلا»

 .ةبيطب رواج مث رهزألاب قّلحو .هديعاوم رضحو ىيقلبلا جارسلا نع ذخأ «هيقفلا
 (همم. الا.

 ىبتلادبع نب فسوي نب دمحأ سايعلاوبأ ,ىرهاقلا مث ىسهفقألا باهشلا»
 تعمس » :لاق رجح نبا نع ىواخسلا لقنو .قيقلبلا جارسلا سلجم رضح «.ىعفاشلا

 دعب ىفوت .هقفلا ىف تاموظنم ةدع هلو ءاريثك فنص «.انخيش اهب حدم ةديصق هظفل نم

 .(ه0٠488) ةنس

 ريرضلا .ءىعفاشلا ىرهزألا ىلع وبأ .دمحأ نب ىلع نب نسح .ىطاَمَّدلا ردبلا» .

 ردصتو .خويشلا ىلع أرقو ىيقلبلا جارسلا نع هقفلا ذخأ .«ىفوصلا بيطخلا ُئرقملا

 هتافو ىواخسلا خرأ .ةرهاقلاب ءادعسلا ديعس ةيفوص ىف لزنتو رهزألاب بطخو ءارقالل
 .(ه4م١45) ةئس

 ىرصملا ىكم نب ىمرح نب دمحأ نب نسح نيدلا ردب .ىمقلعلا ىمْرِح نبا»

 . رظن ىلوو ءاهريغو ةرهاقلاب ءاضقلا ىف بانو ,ىنيقلبلا مالسإلا خيش دنع هقفت «ىعفاشلا

 | .(ه 851) ةنس ةرهاقلاب ىفوتو 77١ ةنس ليبق رصم ديعص نم ةمقالعلاب هدلوم .فاقوألا

 دنع داع دع
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 ,ةقبط دعب ةقبط ىنيقلبلا مالسإلا خيش ذيمالت اناقلي ,نرق نم رثكأ دادتما ىلع اذكه

 ةيهقفلا بهاذملاو ةينادلبلا باسنألا فلتخم نم لاجملا هلمتحي ام ىلع مهيف ٌترصتقا

 نم ءاسنلا باتك ىفو .ءاسنلا نمو لاجرلا نم مه زاجأ نم ىوس ءةيملعلا زكارملاو

 نم نهنمو ءنثدحو .ىنيقلبلا مالسإلا خيش نط زاجأ ءرشع نم رثكأ (عماللا ءوضلا)

 .تدرفتو ترمع



 10 هتافنصم : ىنيقلبلا جارسلا

 ةعسلف ءىشلا ىف عرشي ناك هنأل ,ليلقلا الإ هتافنصم نم لمكي ملو»

 وحن ىلع (ىراخبلا حرش) نم بتك هنإ ىتح .رمألا هيلع لوطي هملع
 ,تابيقعت تادلجم ةدع (ةضورلا) ىلع بتكو .نيدلجم ءاثيدح نيرشع

 ..نيدلحي .ةصاخ ةضورلاب هخيش ىشاوح نم هطخ نم هتبلط ضعب قلعو
 ةمحرت - ةاضقلا ىضاق نمحرلا دبع - نيدلا لالج هدلو هل لمع دقو

 دقو ءاهداجأ تارايتخا نم ىرخأ ءايشأو ,هفيناصت ىماسأ اهيفا عمج

 اهب ثدح ءاخيش نيعبرأ نع اثيدح نيعبرأ هل ٌتجّرخو .هنم اهلك اهتعمس

 «..ارارم

 ءابنإلاب خيشلا ةمجرت ىف

 امامإ هتيأرف .نيناث ةنس ىف ةرهاقلا ىلإ ىلوألا ىتلحر ىف هب تعمتجا»

 هدنع ترضح دقو .مولعلا نم ىقلي امل اراضحتسا سانلا َرثكأ ,ىَراجن ال

 ثيدحلا ىلع ملكتيف ةعبرألا بهاذملا بابرأ نم ةعاج عم سورد ةدع

 عرفي مل وهو .ءبلاغلا ىف رهظلا نذأ ايرو ءسمشلا عولط دعب نم دحاولا

 .« هيلع مالكلا نم

 دهف نبا هذيملت هنع هلقن .ىبلحلا ناهربلا
 ظافحلا ةركذت ليذ ىف

 هركذ امب أدبت ءباوبأ ىف ةقسنم ,خيشلا تافنصم نم هيلع انفقو ام ىلي اميف

 .(حالطصالا نساحم) نتم ىف هسفنل فنصملا
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 همولعو ثيدحلا ىف - ١

 ىف ةتسو ,هقفلا ىف باتك اهنم ءبتك ةعبس ,نساحملا ىف هسفنل ىنيقلبلا جارسلا ركذ

 نتم ىف اهدورو بيترت ىلع اهؤاسأ هذهو ,بتك ةعبس نساحملا عم ىهف .همولعو ثيدحلا
 ىف اهتاحفص ماقرأ نايب ءبتكلا ةسرهف ىف ىقأيو .طوطخملا ىف اهماقرأب ةليذم ,نساحملا
 .ناعتسملا هللاو .هذه انتعبط

 .(ديناسملا ظفل ىف ديناسألا ركذ)

 هنإف هيف رطل لاقو ءنسحلا ثيدحلا ,ىناثلا عونلا ىف :نيترم نساحملا ىف ه هركذ

 ظفل ىف ديناسألا ركذ ىف هانطسب دقو » :لاقو ,عوطقملا : نماثلا عونلا ىف مث «تامهملا نم

 .[ظرا8٠ - و/١٠] «ديناسملا

 .(نسحلا ةمجرت ىف نسحلا لوقلا)
 عامس ىلع فالتخالاو .هنم عامسلا قرط نايب ىف .نيرشعلاو عبارلا عونلا ىف هركذ

 لوقلا) :هتيمس اًءزج تبتك دق» :لاق .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نم ىرصبلا نسحلا

 .ظ/68 - «هنم رظنُيلف .هريغ ىفو كلذ ىف هيف لوقلا تطسب (نسحلا عامس ىف نسحلا

 .(ةحبانصلا زييَق ىف ةحضاولا ةقيرطلا)

 نييحبانصلا تنيب دقو» :لاق ,نيعباتلا ةفرعم .نيعبرألا عونلا ىف :تارم ثالث هركذ

 عباسلا عونلا ىفو [و/1١٠] «ةحبانصلا زيي ىف ةحضاولا ةقيرطلا :هتيمس ءزج ىف

 ةياور .نيتسلاو عباسلا عونلا ىف مث | [ظ/١٠٠] ] دحاو وار الإ هنع وري مل نميف «نيغبرألاو

 .[او/6٠١غ] ] «سئافن هيف نإف رظنيلف» : لاقو .ضعب نع مهضعب نيعباتلا

 .(هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمعب جاجتحالا ىف .هدهج ضعب دقانلا لذب)

 ىلع فالتخالا ىف لاق .ءايآلا نع ءانبألا ةياور .نيعبرألاو سماخلا عونلا ىف هركذ

  ورمعب جاجتحالا ىف هدهج ضعب دقانلا لذب) هتيمس ىذلا فيطللا فينصتلا ىف طوسبم

 .[ظ/71١١] «هيف رظنيلف .(هدج نع هيبأ نع بيعش نبا
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 دقو ..نساحملا ريغ ىف ركذ ىلع اه فقأ مل .هتافنصم نم ىلوألا ةثالثلا ءازجألا هذه

 .اهيف رظنلل اهيلع ليحي ,ةزجان تناك اهنأ نم ديفت امل ءاهيف هترابع لقن ىلع تصرح

 ١180/7(. ثيغملا حتف) ىف ىواخسلا هركذ (هدهج ضعب دقانلا لذب) عبارلاو

 | .(ىذمرتلا عماج ىلع ىذشلا فرعلا)

 :نساحملا. نم. عضاوم ةتس ىف ,هيف رظنيل هيلع لاحأو .مسالا اذهب هركذ

 ام باب ىف هيف لوقلا انطسب دق :لاق ,سلدملا مكحو سيلدتلا ءرشع ىناثلا عونلا ىف

 (ىذمرتلا عماج ىلع ىذشلا فرعلا) هانيمس ىذلا باتكلا ىف ءابرلا ىف ظيلغتلا ىف ءاج

 .[و/؟0] هيف رظنيلف

 عماج ىلع ىذشلا فرعلا) ىف اًسفن ةرشع عبس ىلإ ءرانيد نب هتلادبع نع هتاور تيمنأ

 .[و/1] «هيف رظنيلف (ىذمرتلا

 . دقو : هديناسأو سلجملا ةرافك ثيدح ىف لاق ,للعملا ثيدحلا ءرشع نماثلا عونلا ىفو

 .[و/1]17 «هيف رظنيلف ىذمرتلا عماج ىلع ىذشلا فرعلا) ىف هلك كلذ ىف لوقلا تطسب

 .[ظ/411 .روهشملا ثيدحلا .نيثالثلا عونلا :ىف مث

 .[و/9171 .هخوسنمو ثيدحلا خسان .نيثالثلاو عبارلا ىفو

 طخ نم لقنو ,سسؤملا عمجملاب رجح نبا ظفاحلا هركذ .ىذمرتلا ىلع ءاذه هباتك
 ةمحرت ىف ىواخسلا لاقو «ىذمرتلل هحرش نم دلج .هيلع ىرقو» :لاق ىبلحلا ناهربلا

 ىيقلبلا جارسلا ىلع أرق» :عماللا ءوضلاب ليلخ نب دمحم نب ميهاربإ ؛ىبلحلا ناهربلا
 نأ ,.دهف نبال (ظافحلا ةركذت ليذ) ىف ىذلاو «ىذمرتلا عماج نم هحرش ىذلا ءزجلا

 .هقف رخآلاو ةعانص امهدحأ :ىذمرتلا ىلع نيحرش خيشلل

 حورش نم .نونظلا فشك ىفو .«ىذمرتلا ىلع ناحرش هلو» :بهذلا تارذش ىفو
 ةعطق بتك » هه 4١ 60,قيقلبلا نالسر نب رمع نيدلا جارس حرش :«ىذمرتلا عماج »

 ش .«ىذمرتلا عماج ىلع ىذشلا فرعلا هامسو ,هلمكي ملو هنم
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 (ىراخبلا حرش)

 نب قورسم ةبحص ىف هلوقب .نيعباتلا ةفرعم ,نيعبرألا عونلا ىف ىنيقلبلا هيلإ راشأ
 نوك ىنعي - كلذ انتيثأ دقو» :ىراخبلا حيحص ىف عوفرم هل ثيدحب .ىنادملا عدجألا
 ا .«ىراخبلا ىلع هب انضرتعا ايف - نيعباتلا نم قورسم

 ف لاقو «ةدلج قتئام م اكل لمكي ن أ ردق ولف ءاّدج هيف سفنلا لاطأ ,نامإلا باتك ىلإ

 .« نيدلحم ىف اًثيدح نيرشع ىلع هنم حرش هنإ :ءابنإلا

 هل : ةركذتلل هليذ ىف ىطويسلا لاقو «هنم ةعطق حرش » :دهف نبال ةركذتلا ليذ ىفو

 .ىراخيبلا ىلع حرش

 رشم ىراجلا ضيف :ءاسو ةسارك نيسخم وحن ىف ناإلا باتك ىلإ هلوأ نم نم ةعطق حرش

 060/١(. فشكلا) ىراخبلا

 : همولعو ثيدحلا ىف هفيناصت نم اهعمو

 (ىراخبلا باوبأ بيترت ةبسانم)

 ةس رهف قايس ىف ,(ىراسلا ىده) نم رشاعلا ثحبملا ىف رجح نبا ظفاحلا هركذ

 مالسإلا خيشل اًعبت هتدروأ :لاق ,ثيدحلا نم باب لك ىف ام ةدعو اّباب اياب ىراخبلا
 نم هتدفتسا امم كلذ ةبسانم هيلإ تفضأ مث .هب اكربت هنع هلا ىضر ىوونلا ايركذ ىلأ

 نم اًصخّلم ,ةروكذملا باوبألاب روكذملا بيترتلا ةبسانم ركذ» هناونع الصف دقع مث
 .« هتمح رب هللا  ةهدمغت قيقلبلا رمع صفح ىبأ مالسإلا خيش انخيش مالك

 هازج .بئاجعو فئاطل هيف ىدبأ دقلو ءاَضَخَلم خيشلا مالك ىهتنا» : هماتخ ىف لاقو

 407١-2/8. ىراسلا ىده «.همركو هنمي اريخ هللا .
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 .(ىراخبلا ىلع ملسم دئاوز حرش)

 يف نيجزس هركذ مث .ىراخبلل حيحصلا عماجلا حورش عم نيجرسو نالكورب هركذ

 . ملسم حيحص ىلع

 ىلع ملسم دئاوز حرش :ملسمل حيحصلا عماجلا» حورش ىف ,نونظلا فشك ىف ىذلاو
 .تادلج ةعبرأ ىف ريبك وهو (ه )8١5 ةنس ىنوتملا ,نقلملا نبا نيدلا جارسل ىراخبلا

 (ىناتسجسلا دواد ىبأل ننسلا حرش)

 مسا فحصتو .نئسلا حورش عم )177/١( نيجزسو (181/1) نالكورب هل هركذ

 رصن] :ب امهيف ءريصن :هدج

 (قيقلبلا جارسلا ىلاوع)
 .ىقارعلا ةعرز ىبأ نيدلا ىلو ظفاحلا هذيملت جيرخت

 هجرخأ اًءزج هيلع تعمسو :عمجملاب خيشلا ىلع هتعمسأ ىف رجح نبا ظفاحلا لاق
 «.هيلاوع نم ىقارعلا نبا نيدلا ىلو خيشلا

 :عماللا ءوضلاب .ىقارعلا ميحرلادبع نب دمحأ ,نيدلا ىلو ةمجرت ىف ىواخسلا لاقو
 «.قيقلبلا نيدلا جارس مهنم .هخويش نم دحاو ريغل جّرخ

 .(اًخيش نيعبرأ نع اًئيدح نوعبرأ)

 :هخياشم نع هل اهتجرخ ىتلا نيعبرألا هيلع تعمسو :هتعمسأ ىف رجح نبا لاق
 (ءابنإلاو عمجملا) ةزاجإلاب نيرشعو عامسلاب نيرشع

 (ثيدحلا بيرغ)

 ثيغملا حتف) ثيدحلا بيرغ ىف ٌفنَص ايف .ىواخسلا نيدلا سمش ظفاحلا هركذ
 .( 20ه"

 ٠ (ىراخبلا متخ) |

 ءوضلاب) ناييلس نب نمحرلادبع نب دمحأ ,«ىئاتتلا ءاهبلا» ةمجرت ىف ىواخسلا هركذ 20202
 ةءارقب (ىراخبلا متخ) قيقلبلا جارسلا ىلع «دمحم ردبلا» هيخأ عم عمس :لاق (عماللا ظ
 .(عماللا ءوضلا) ىنيسحلا باهشلا ْ
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 .(ىقهيبلا ركب ىبأل لئالدلا متخ)

 تارذشلاو :ةرضاحملا نسح) .حلاص نيدلا ملع ةاضقلا ىضاق هدلو هيلع اهأرق

 .(اهنع

 هقفلا ىفو - "

 (ىعفاشلا مامإلل .مألا بيترت)

 رصتقا لاقو .ءابنإلابو سسؤملا عمجملاب خيشلا ةمجرت ىف رجح ُنِبا .ناونعلا اذهب هركذ
 .اهتاظم ىلإ ادارطتسا ىعفاشلا اهركذي ىتلا عورفلا دري ملو .باوبألا بيترت ىلع هيف

 ىرثوكلا خيشلاو .دهف نبال ةركذتلا ليذ ىف هلثمو .«هيلع َبعتالو ٍرمأ ريبك هيف سيلو
 .هشماه ىلع

 تاونس ىف قالوب ىف عوبطملا .هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلل مألا باتكو

 همسا فحصتو .هبيترتو ىنيقلبلا نالسر نب رمع جارسلا ةخسن نم ه 111-0١

 نيجزس هركذو (؟5131/5) ىنيقلبلا نالسر نب مساقلاب .نالكوربل فراعملا ةعبط ىف
 .مألا باتك حيقنت :ناونعب

 (نيلصألا جبهنم)

 لمكا :لاقو .(نونظلا فشك) نم ميملا فرح ىف ةفيلخ ىجاح هركذ .هقفلاو نيدلا

 .ةعامج نبا زعلا هحرش .هقفلا لوصأ فصن ىلإ غليو .نيدلا لوصأ هنم

 (جاهنملا حيحصت)

 هيف عسوتو سفنلا لاطأ ,تادلجم سمخ ىن ريخألا عبرلا هنم بتك : رجح نبا لاق
 ثلاثلا عبرلا ىف عرش ريخألا عْبّرلا نم غرف املو .اًحرش هلعجي نأ هقح نم ناكو ءاّدج
 )5١5(. دهف نبال ةركذتلا ليذ ىف هلثمو (عمجملا) «اًدحاو اًدلحي هيلع بتكو

 باتك نم .تادلحجي عبرأ ىف ,جاهنملا ىلع حيحصت :ىسافلا ىقتلل دييقتلا ليذ ىفو

 .(؟20) جاهنملا رختآ ىلإ جارخلا

 ىوونلا نيدلا ىيح خيشلل نيبلاطلا جاهنم» باتك عم ةفيلخ ةيلخ ىجاح هركذو
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 ريخألا عبرلا هنم لمكأ (جاهنملا حيحصت 7 ) هانسو قيقلبلا نالسر نب رمع نيدلا جارس

 لصألا ىلع ٌتكن - ه 875 - نمحرلادبع نيدلا لالج هدلولو .حاكتلا عْبُر ىلإ لصوو
 (18174/17 نونظلا فشك) متت مو

 (بايللا رصتخم)

 ىبضلا مساقلا نب دمحم نب دمحأ .ىلماحملا نسحلا ىبأل ةيعفاشلا هقف ىف

 .ه -١6[ ىدادغبملا

 لئاسم حيحصت هيلع دازو (بابللا) رصتخاو» :لاق ,عمجملا ىف رجح نبا هركذ
 .نيترم لوألا ردق هنم قاثلا عبرلا .تاقفتلا ىلإ هيف لصو نكل .طباوض كاردتساو

 | بابل) عم .نونظلا فشك ىف ىذلاو .دهف نبال ةركذتلا ليذ ىف هلثمو «لمكي م ثلاثلاو

 - ه.877 - ىقارعلا ةعرز وبأ نيدلا ىلو مامإلا هرصتخا :(ىلماحملا نسحلا ىبأل هقفلا

 ريرحت :هامسو - ه 3177 - ىراصنألا ايركز خيشلا هرصتخا ..بابللا حيقنت : هامس

 .197/7 نيجزسو .؟6١٠7/* ناملكورب دنع هلثمو .بابللا حيقنت

 زيجولل ىوونلا رصتخم : (ةضورلا ىف ىعفارلا ىلع ةضحملا دئاوفلا)

 ةمجرت ىف رجح نيا لاق «ه 771 - ىعفارلا مساقلا ىبأ» مامإلل ةيعفاشلا عورف ىف

 ىوس ايلاتتم ابنم رن مو .ريثكلا اهيلع هدئاوق نم بتك » : عمجملاب قيقلبلا جارسلا 1

 ردبلا ةمحرت ىف ىناكوشلا لاقو )7١8( دهف نبال ةركذتلا ليذ ىف هلثمو «.نيدلحي

 جارسلا هخيش نإ» :ىرصملا ىراصنألا دمحم نب ميهاربإ نب دمحم رعاشلا ىكتشبلا

 ؟ ةضورلا :لوقي ردبلا ناك (ةضورلا ىف ىعفارلا ىلع ةضهتنملا دئاوفلا) ىمس امل ىيقلبلا

 ()(..ةضحملا دئاوفلا :ىلإ ةيمستلا ىتيقلبلا ريغف ,ةبسانم ريغ ةعجسلا نأ ىلإ ريشي

 ."'(ىوونلل ةضورلا ىلع شاوح) :ىف «ىوونلاب اهنم قلعتي ام اودرفأ امبرو
 ىف همالك نمو ةضورلا نم ريثكلا هيلع تأرقو :خيشلا ىلع رجح نبا ةعمسأ ىف

 )١( :ىناكوشلل علاطلا ردبلا 12/7.

 ءامسألا بيذهت) هباتك اه فلأ ىتلا ةتسلا بتكلا ىف هسفنل ءىوونلا ايركزوبأ مالسإلا خيش اهركذ )١(

 ,ىلازغلل طيسولاو .هل بيردتلاو .ىزاريشلا قاحسإ ىبأل بذهملاو .ىنزملا ميهاربإ ىبأ رصتخم :(تاغللاو
 5/١. «ىعفارلا مامإلل زيجولا حرش نم هترصتخا ىذلا باتكلا وهو .ةضورلاو» :لاق .ىعفارلل زيجولاو



 هتافنصم : ىنيقلبلا جارسلا ا

 تادلجم ةدع ةضورلا ىلع بتكو» :ءابنإلا ىف لاقو - 7٠١ عمجملا - «اهيشاوح ش

 ,ةصاخ ةضورلا ىلع خيشلا ىشاوح نم .هطخ نم هتبلط ضعب قلعو .تابيقعت

 .« نيدلجم

 ىف ىقارعلا نيدلا ىلو انخيش اهعمج» :ةضورلا ىلع خيشلا ىشاوح ىف دهف نبا لاق
 نيدلج ىف ةضورلا ىلع شاوح هل : ىسافلل .دييقتلا ليذ ىفو ١17" ةركذتلا ليد « نيدلحي

 ىونسإلا لاججلل تامهملا رصتخا هنأ ,ىقارعلا نيدلا ىلول دهف نبا ةمجرت ىفو (/140)
 ليذ) .نيدلحي ىف ةروكذملا ىشاوحلا درفأو .ةضورلا ىلع قيقلبلا ىشاوح اهيلإ فاضأو
 .(588 : ظافحلا ةركذت

 نيدلا ىيحم مامإلل ,نيقتملا ةدمعو نيبلاطلا ةضور» باتك عم ةفيلخ ىجاح اهركذو
 -رمع باوصلاو ءاذك- نمحر لادبع ,نيدلا جارس خيشلل ةيشاح هيلعو :لاق «ىوونلا
 خلاص نيدلا ملع هدلو اهلمكأو .اهلمكي مو ه 8١6 ةنس ىفوتملا ىنيقلبلا نالسر نبا
 179/١(. فشكلا) ه 834 ةنس ىفوتملا

 ,تامهملا ٌدّرب تاّمِلَملا ةفرعم) باتك عم.كلذك (ةضورلا) ىلع هيشاوح اوركذو
 ىونسإلا لامجلل .ةضورلا ىلع تامهملا هيف رصتخا (ىقارعلا ةعرز ىبأ نيدلا ىلول

 ليذ) ىنيقلبلا جارسلا هخيش ىشاوح ةفاضإ عم .ها/الا - نسح نب ميحرلادبع

 ةضورلا ىلع تامهملا :باتك عم فشكلا ىف ةفيلخ ىجاحو (عماللا ءوضلاو ةركذتلا

 .(1916/7؟) ىونسإلا لامجلل

 (هقفلا ىف بيردتلا)

 ىسافلا ىقتلا لاقو 1١7( ص) ةركذتلا ليذب ,خيشلا تافنصم ىف دهف نبأ هركذ

 لالجلا ةاضقلا ىضاقل ىواخسلا ةمجرت ىفو ١4١( دييقتلا ليذ) تاقفنلا ىلإ هيف ىهتنا

 هلجأل هبتك ام ظفحو .ىواحلا هعم ثحبو هيبأب هقفت هنأ ,ىيقلبلا جارسلا نب نمحرلادبع
 لمكأ هنأ ىيقلبلا- جارسلا نب حلاص نيدلا ملع ةمجرت ىفو (عماللا ءوضلا) بيردتلا نم

 :(نونظلا فشك) نم ءاتلا فرح ىفو (عماللا ءوضلاو ةرضاحملا نسح) هيبأل بيردتلا

 هاسو هرصتخا مث .عاضرلا ىلإ هيف غلب ,قيقلبلا نيدلا جارسل ,عورفلا ىف بيردتلا
 .باتكلا اذه ةلمكت -ه878 - حلاص نيدلا ملع هدلولو .(بيدأتلا)



 الا هتافنصم : ٍنيقلبلا جارسلا

 (ىواتفلا)

 (رجح نبا نع عماللا ءوضلاو .ءابنإلا) دلجي ردق ىنيقلبلا نيدلا جارس خيشلا ىواتف نم
 .اًنايب اهدزي مو (١؟1/7١9) ىنيقلبلا ىواتف :(نونظلا فشك) نم ءافلا فرح ىفو

 .(ةيكملا ةلئسألا نع ةّيضرملا ةبوجألا)

 انخيش اهنع هلأس :ةيكملا لئاسملا نع لاقو ىنيقلبلا جارسلا ةمجرت ىف دهف نبا اهركذ
 ىف ىناكوشلاو ىواخسلاو رجح نبا اهركذو (ةركذتلا ليذ) ةريهظ نبا دماحوبأ ظفاحلا

 ىكملا ىموزخملا ةريهظ نب هتلادبع نب دمحم نيدلا لامج ةريهظ نبا دماح ىبأ ةمجرت -

 ةعرز ىبأ نيدلا ىلو هخيشل رجح نبا ةمجرت ىفو (علاطلا ردبلاو .عماللا ءوضلاو .ءابنإلا)
 ةيكملا ةلئسألا نع ةيضرملا ةبوجألا) ركذ - ىنيقلبلا ذيمالت ةصاخ نم وهو - ىقارعلا

 .(117/؟9 رجح نبا نع .علاطلا ردبلاو ("117 سسؤملا عمجملا)

 ' .قيقلبلا جارسلل (١؟/١) نونظلا فشك ىف (ةيكملا ةبوجألا) تءاجو

 ا د ان

 ةدع هلو» :سسؤملا عمجملا ىف ,خيشلا ىلع هتعمسأ ركذ دعب رجح نبا ظفاحلا لاق

 :ةسمح اهنم ىمسو «نيرشعلا غلبت فاطل فيلاوت

 (ريمضلا رشنب ريبعلا ىط)
 (بجوملاو ةحصلاب مكحلا ىف ,بهوملا حتفلا)
 (دلبلا ىف ةعمجلا ددعت ىف .دنتسملا راهظإ)

 (هيفسلا ٌىصولا جيوزت ىف .هيجولا باوجلا)
 (هيلع ىَعّدملاو ىعدملا نايب ىف ,هيدل اب هللا حتف)

 :ةركذتلا ليذ ىف دهف نبا داز

 ْش (بذهملا حرش ىلع عومجملا لاكإ ىف .برقملا عوبنيلا)

 ةفرعم) نيتسلاو ىداحلا عونلا ىف ,(نساحملا) ىف هسفنل ىنيقلبلا جارسلا هركذ ام وهو



 هتافنصم : ىيقلبلا جارسلا ع

 باتك ىف طوسبم هلك كلذو » : ةبيغب سيل هنوكو قسافلا حرج ىف لاقو (ءافعضلاو تاقثلا

 .و/54١ (بذهملا حرش ىلع عرومجملا لاكإ ىف برقملا عوبنيلا) ىباتك نم حاكنلا

 001 ا ع

 :ريسفتلا ىف هلو

 (فاشكلا ىلع فاشكلا)

 (؟"؟١/1 ةرضاحملا نسح) فاشكلا ىلع ىشاوح :خيشلا فنص اميف ىطويسلا هركذ

 «يقلبلا جارسلا مالسإلا خيش :ىرشخمزلل فاشكلا ىلع اوفنص نمم .نونظلا فشك ىفو

 (2194/5١؟) فاشكلا ىلع فاشكلا :اهامس تادلجم ثالث ىف

 اع

 : هتاقنصم ىلإ فاضيو

 (ىيقلبلا جارسلا جمانرب)

 - دحاولادبع نب ىلع نب دمحم نب دمحم ,ىسلدنألا ىراجملا هتلادبيعوبأ» هركذ

 ةرهاقلا ءالع نم هتلحر ىف ىقل نميف - ىنيقلبلا جارسلا هخيشل هتمجرت ىف «ه47"

 ىل ىمسو .هجيانرب ىلع ىنلاحأو ,مولعملا اهظرشب ةماع ةزاجإ ىنزاجأف هتزجتساو» :لاق

 .م1187 توريب ط ١59 :ىراجملا جمانرب - «...مهلمف ءهخويش ضعب

00 0 



 حالطصالا نساحم

 اهيلع امو

 نم (حالصلا نبال ثيدحلا مولع نيمضتو حالطصالا نساح) هباتك

 باهشلا :هيمجرتم رثكا دنع هل روكذم وهو .اهلمكا ىتلا ةليلقلا هتافنصم

 نبا ىقتلاو .دييقتلا ليذ ىف ىسافلا ىقتلاو ءسسؤملا عمجملا ىف رجح نبا

 ليذو ظافحلا تاقبط ىف ىطويسلا لالجلاو ,ظافحلا ةركذت ليذ ىف دهف

 اهنم لقن امك ,ىوارلا بيردت ىف اريثك نساحملا نم لقنو .ةركذتلا

 اهوءرق نم مجارت ىف هل اهوركذو .(ثيغملا حتف) ىف ىواخسلا .سمشلا

 :مهنمو ..هباحصأ نايعأ نم هيلع
 «هيقفلا ىرصملا ماس نب دمحم نب دمحم .ىلبتحلا حالصلا»

 ساحب) أرق .ةلبانحلا ءاضقل نيعتو ,ةيقوقربلا ةيرهاظلاب سردو ىتفأو بهذملا ىف عرب
 © هطخ هل بتكو هزاجأو .ةئاعبسو نيعست ةنس ىف ىنيقلبلا جارسلا هخيش ىلع (حالطصالا

 .نساحملل الصأ ةدمتعملا ةقثوملا انتخسن ىلع ةزاجإلا عم عامسلاو ةءارقلا ةحصب

 .(هال40) ةنس .ءابنإلا ىف هتافو رجح نبا ظفاحلا خرأ

 هيقفلا «ىعفاشلا ىرصملا ىجرزخلا ريلادبع نب دمحم نب دمحم .ىكبسلا ردبلا»

 . نساح هباتك ىنييقلبلا جارسلا ىلع أرق هنإ هتمجرت ىف ىواخسلا لاق .بيطخلا سردملا

 رثانلا بيدألا «رمع نب نيسحلا نيدلا نيز نب رهاط نيدلاردب .ىبلحلا بيبح نبا»

 حرشو .فئاظو ةدع ىلوو ةرهاقلا نكس مث ,بلحب ءاشنإلا ناويدب اعقوم ررق .مظانملا

 نساحم مظن ام ٌنسحأو» .هريغو حاتفملا صيخلت مظنو .هيبأ خيرات ىلع ليذو .ةدربلا

 ٠ ةنس ىفوتو ,ةياعبسو نيعبرألا دعب هدلوم .ءابنإلا ىف رجح نبا هلاق «قيقلبلل حالطصالا

 اه 6



 نساحملا هباتك : ىنيقلبلا جارسلا 0

 - ىنيسحلا ىرهاقلا ىفانكلا سراف نب ىلع نب رمع ءنيدلا جارس .ةيادهلا راق » نبا

 نساح) هيلع أرقو ىنيقلبلا جارسلابو هيبأب هقفت «مامإلا ىفنحلا - اهب ,ةينيسحلاب هلزنم

 . تهتناو .اهحرشو هتيفلأ ىف ىقارعلا نيزلا مزالو .نيحيحصلا هيلع عمسو .(حالطصالا

 ىنانيغّرملا ناهربلا مامإلل ةيفنحلا عورف ىف - ةيادهلا ىراق هيبأ دعب بهذملا ةساير هيلإ
 (7١-ه 0917 .ىناغرفلا

 نم «مامإلا هيقفلا ىكلاملا ىرصملا دمحم نب رابع نب دمحم نيدلا سمش راَمَع نبا»

 ىلع أرقو .(حالطصالا نساحم) باتك هيلع أرقو هنع ذخأ :خيشلا باحصأ نايعأ

 ةنس ىفوتو «ةئاعبسو نيتسلا دودح ىف هدلوم .حالصلا نبا باتك ىلع هتكن ىقارعلا

 ٠ .(همغغ)

 تارفلا نب ىلع نب دمحم نيدلا رصان خرؤملا نبا نمحر لا دبع .تارفلا نبا زعلا»

 هنع هذخأ امو ءثيدحلاو ريسفتلا ىف ةريثكلا ىنيقلبلا سورد رضح «يفنحلا ىرهاقلا

 نبا ىلع هتكنو ثيدحلا ةيفلأل هحرش ىقارعلا ىلع أرقو (حالطصالا نساحم) ضعب
 | .(ه/م١86-ا/09) .امههئارقإ ىف ول نذأو ءحالصلا

 ظفاحو مالسإلا خيش ,«ىعفاشلا ىلع نب دمحأ لضفلا وبأ باهشلا ءرجح نبا»

 .(ه/1-8017/ا/8) .ثيدحلا ىف نينمؤخلا ريمأو تقولا

 :لاقو حالطصاللا نساحم ركذو .هفيلاوت خيشلا ىلع أرق هنإ سسؤملا عمجملا ىف لاق

 هبنف ىاطلغمل جالصلا نبا حالصإ نم ءايشأ هيف دازو ءحالصلا نبا باتك هيف رصتخا»

 ىلع وه سيلو ,ةيلوصأ ثحابم ضعب هيف دازو .اهضعب ىف هدلقو ىاطلغم ماهوأ ضعب ىلع

 .«ملعلا ىف هتبتر ردق

 . حالصإ هباتك الو : ىاطلغم ركذب حي رصت قالطإلا ىلع نساحملا ىف دري مل :تلق

 ءانبلا ةغيصب هركذ ,حالصلا نبا ىلع دروأ امم ىنيقلبلا جارسلا هبقعت ام لكو .حالصلا نبا

 ,ةلماك هنساحم صالختسا انيلع رّسيو ءجاردإ وأ سبل ىأل الاح عدي ملف .لوهجملل

 هباتك ىف (ه871-) دخاولادبع نب دمحم لايكلا ,ىفتحلا ماها نبا - رثك مهو - ةيادهلا حارش نم )١(
 دعب كلذو .ةلاكولا باتك ىلإ هيف غلب ,هئارقإ ىف عورشلا دنع 815 ةنس هيف أدتبا (ريقفلا زجاعلل ريدقلا حتف)

 رظناو .ىلع نب رمع نيدلا جارس مامإلا اهئراق ىلع «قيقحتلاو ناقتإلا هجو ىلع ,ةنس ةرشع عست ةيادهلا ةءارق
 1 .لوبناتسا ط )707١/5 - .٠١8( نونظلا فشك ىف ةيادملا حورش



 ١ نساحملا هباتك : ىنيقلبلا جارسلا

 نتم * ىلع .حاضيإلاو دييقتلا قسن ىلع ,هيلع اليد اهميدقتو ,نتملا ىلع اهعضاوم ديدحتو

 .حالصلا نبا

 نف هت ع

 رخآلا لبق املوأ َدِلُو :نارصاعتم ىقارعلا ظفاحلاو ىيقلبلا مامإلا نأ ىلإ تفتلاو

 هيقفلا ىيقلبلا نساح نيب حضاو قرفلاو: .كلذك ةدحاو ةنسب هلبق ىفوتو .ةدحاو ةنسب

 ةعنصلا نيناوق ىلإ اهيف هتيانع تهجتا ؛ةجحلا ظفاحلا ىقارعلا تكنو .ظفاحلا ىلوصألا

 .فالخ عضوم وه ايف .داقنلا ظافحلا لاوقأ بقعتو ءاهنم مهبأ ام حاضيإو ةيئيدحلا

 ,دهف نبا ىقتلل ةركذتلا ليذ ىف .«نقلملا نبا جارسلا» ةمجرت .ىف ءاج ام انه ركذأو

 ةعيرأ ر رصم ظافح : : ىمجعلا نبا طبس .ىبلحلا نيدلا ناهرب ظفاحلا انخيش لاق» :لاق

 وهو نقلملا نب باو .ىه ثيح نم ثيداحألل يشأ وهو ياو ةعنصلاب ملأ

 ىلع هباتكب هبحاص قبس امهيأف ,قافتا عضاوم نم ةرورضلاب ولخي ال .دحاو باتك

 . .؟ حالصلا نبا

 .رخآلا ىلع امهدحأ قبس ىلإ ةراشإ نود امهذيمالت نايعأ امهل مجرت

 بتكلا راد ةنازخ ىف (حاضيإلاو دييقتلا) نم ةقثوملا ةخسنلاف ءامهزاجنإ خيرات امأف

 : لحارم ثالثب ّرم اهقيثوت نأ اهيلع عامسلا تادييقت نم دافتسيف (حلطصم "7 مقر)
 بوقعي خيشلا غارف خيرات مث .هباتك ةخسن ضييبت نم ىقارعلا غارف خيرات ىلوألا

 ىف ةءارقلا حيحصتب هطخ اهيلعو فنصملا ىلع ةءارق هتخسن ةباتك نم ىرهزألا

 .دييقتلا صنو عامسلا سلاجم

 دحألا موي ىف ةخسنلا هذه ضييبت نم عارفلا ناكو :هندم ىلاعت هللا دمأ هفلؤم لاق

 معنو هللا انيسحو ةئامعبسو نينامثو نيتنثا ةنس مارحلا ةدقلا ىد نم نيرشعلاو ىداحلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ليكولا

 مهرقفأو ىلاعت هللاديبع لقأ هدعب نم ىلاعت هللا ءاش نملو هسفنل هديب هبتك .هلل دمحلا

 معنمل ادبع نب دمحأ نب بوقعي ,هتمحرو هبر ةرفغم ىلإ مهجوحأو مهرغصأو مهرقحأو



 نساحملا هباتك : ىيقلبلا جارسلا م

 نينثالا موي هتباتك نم غارفلا ناكو ..نيملسملا عيمجلو هل هللا رفغ ىحيفطألا ىرهزألا

 ةئامعبسو نيعستو.ثالث ماع ميركلا نابعش رهش نم تلخ ةليل نيرشعو ٍنامثل كرابملا
 .(هدحو هلل دمحلاو.همركو هنمو هلضفب ةيفاعو ريخ ىف اهتبقاع هللا نسحأ

 «قيثوتلل ةثلاثلا ةلحرملا . عامسلا سلاجم حيحصت هملقب ىقارعلا ظفاحلا بتكو

 اهتياور زاجأو هيلع تئرقو هلصأب ,خيشلا ىلع ةءورقملا ةخسنلا تلبوق نأ دعب تناك
 ,عامسلا سلاجم هعم او رضح نملو ءاهئراقو ةخسنلا بتاك ىرهزألا بوقعي خيشلل .هنع

 ءاثالثلا موي ىف اهرخآ سلاجم ىف كلذو» .ىرهزألا بوقعي خيشلا دلو .دمحأ مهنمو
 .ةئامعبسو نيعستو عست ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو عساتلا

 باحصأ :نماثلا نرقلا نايعأ نم .ىرهزألا دمحأ نب بوقعي نيدلا فرش خيشلا
 عامسلا قابط ىف همسا تبثملا - دمحأ سابعلا ىبأ باهشلا دلاو وهو ىقارعلا ظفاحلا

 ."”ىنيقلبلا جارسلا مالسإلا خيش ذيمالتو هذيمالت نمو .ىقارعلا ظفاحلا رهص -

 بلا ا

 اهتباتك نم غارفلا خيرات وه ,ةخسنلا ىلع ةديقملا ةثالثلا خيراوتلا هذه نم ربتعملا

 .عامسلا سلاجم ىف هيلع اهتءارقو ,ةئامعبسو نيعستو ةثالث ماع ميركلا نابعش رهش ىف
 نساحم نم انل تحص ىتلا ةديرفلا ةخسنلا خيرات نم ديعب ريغ خيراتلا اذهو

 ىف هتسردمب هيلع اًعامس اهتءارق حيحصتب ,ىنيقلبلا جارسلا طخ اهيلعو ءحالطصالا
 نيعست ةنس ةدعقلا ىذ نم نيرشعلا تبسلا ةليل ىف ةخرؤم .ةرهاقلاب نيدلا ءاهب ةراح
 نبا باتك ىلع نساحملا صنل دمتعملا انلصأ ىهو (حلطصم ١4١ مقر) ةئامعبسو

 .حالصلا

 امك. رمألاو ,:ةكرتشم لوصأو لهانم ىلع نودراوتي ءلاح ىأ ىلع .ثيدحلا ءاملعو

 ,مهمدقت نم مالك نم نوفرتهي-نوفنصملا لاز امو» :ىنيقلبلا جارسلا مالسإلا خيش لاق
 ظ/1 : حالطصإلا نساحم .«نوتكسي ةرمو هنوبسني ةرم مث

 د د د

 ءهدلوم خراو (ىواخسلل ؛عماللا ءوضلا) ىف هتمجرت .ىنيقلبلا جارسلا ذيمالت نم انمدق نميف هرظنا )١(

 .(ه4مما١ -ا/5؟) هتافوو .



 1 :اهيلع امو , نساحملا

 بيبح نبا ةموظنم

 حالطصالا نساحمل

 .(ىبلحلا بيبح نبا ةموظنم) حالطصالا نساحم ىلع َفْنُص امم انل فورعملا

 رثانلا بيدألا بيبح نب رمع نب نسحلا نب رمع نب نيسحلا نب رهاط نيدلا زع

 ءرمغلا ءابنإب هتمجرت ىف رجح نبا هل اهركذ .ىنيقلبلا رمع جارسلا ذيمالت نم .مظانلا ْ

 نونظلا فشك ىف تءاجو «بيبح نبا مظن ام نسحأ اهنإ» : لاقو
 حالطصالا نساح : عم

 نم .اهيقاب بتكو ءلوألا اهفصن وحن مظانلا بتك ؛قئثوملا اهلمأ ىف انيلإ ' تلصو

  ىسيع نب ميادلا دبع نب دمحم ,ىوامربلا نيدلا سمش هللا دبع وبأ .لصألا ةدوسم

 نم اضييبت ىناثلا فصنلا ةباتك ىوامربلا سمشلا زجنأو - ىنيقلبلا جارسلا ذيمالت

 ..بيبح نبا اهمظان ةافو ليبق ,ةدوسملا

 : اهناونع (ثيدح حلطصم «ميلح ا/) ةيرصملا بتكلا راد ةنازخ ىف ةطوطخملا مقر

 .18ا7١ اهسايق ,.١؟١ :اهقاروأ ددع

 :اهعلطم ءاّنيِب نكمل اهتايبأ ددعو

 ْنَسْلا ةمدخ ملعلا لهأ حنام ْنملا ىذ ميركلا هلل دمحلا

 عبس ةنس ةجحلا ىذ نم نيرشعلاو سماخلا ىف :اهتباتك نم غارفلا دييقت اهيلعو

 .ه 86٠١8 ةنس «بيبح نبا» اهمظان ةافو لبق ةئامناثو
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 اضن ءاهنم اولقنو نساحملا ىلإ ردد «ىيقلبلا دعب حالصلا نب ىلع نيفنصملا

 : مهنم ٠ .انيمضت وأ



 حلطصملا بتك ىف ,نساحعملا 0

 مساب اهيف احرصم ىتأت دق هلوقنو (ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف) ىف ىواخسلا

 ' نم اهعضاوم ىلع اهتلباق دقو ,ىنيقلبلا جارسلا ركذب اهيف ىفتكي نأ رثكيو ,نساحملا
 (نساحملا) نم اهيف تفقوت تاملك ةءارق ىف ىنتدافأو .اهصنب اهتيفلأف نساحملا نتم

 .(ثيغملا حتف) ةعبطب مرخ وأ فيحصت ناظم نم هيف تفقوت اميف كلذكو
 .ىنيقلبلا نم حتفلا ىف ىواخسلا لوقن نم

 باتك ىف ءاج امو نيحيحصلا ىف مهب جتحملا ةاورلا ليدعتب عطقلا ىف 0١

 ىلع مهضعب لودع نوملسملا» :ىسوم ىبأ ىلإ امهنع هللا ىضر باطخلا نب رمع
 .« ضعب

 ١/: .«زيجملا هلمحتي مل اب ةزاجإلا» :ةزاجإلا نم نماثلا عونلا ىف ْ

 كلمي مل اب ةلاكولا ىف نذإلا حيحصت ىف .ىعفاشلا مامإلا ةيصوب قيقلبلا راهظتساو
 .نذإلا دنع ٌلكوملا

 ةنيرقلا نإ : ىنيقلبلا جارسلا لوقو ,ةزاجإ نع ,ةزاجإل“ نم عساتلا عونلا ىف 18
 نأ هزاجأ نمل َنَأ ءكلذ ىضتقمب زيجم لك نأب ةيبضإق ,بادسإلا:ةلسلس ءاقب ةدارإ نم ةيلاحلا

 ؟عامسلا ةلزنب ىه لهو ء.ةلؤانملاب ةنرتقملا ةزاجإلا ىف : / ٠١

 .مالعإلاب ةياورلا ىف : 331/7
 هدرفأ دقو :ىواخسلا لاق .لوزنلا بابسأب هظابتراو ,ثيدحلا بيرغ ىف : 0/1 ش
 0 .هنساحم ىف قيقلبلا هخيشل اعبت ءرجح نبا انخيش عوتب

 َعْفَر ىذلا مكحلا نوك :هدح ىف ىنيقلبلا هداز ام :خوسنملاو خسانلا ىف : 7/١

 .سمخ ىلإ نيسمخ نم ءارسإلا ةليل ةالصلا فيفخت هب جرخيل .هيلع موكحملاب اقلعتم

 فرعأاال» :هلوق ىف ةميزخ نب ركب ىبأ مامإلا عّسوت ,ثيدحلا فلتخم ىف :0/
 :ىنيقلبلا لاق «هب ىنتأيلف كلذ نم ءىش هدنع ناك نمف .نيداضتم نيحيحص نيثيدح

 انمامإ ثيدحلا فلتخم ىف ملكت نم لوأو :للعلا رثكأ تعفدنال تاليوأتلا باب انحتف ول

 . .ىعفاشلا

 فرش هل لصح نم ايباحص دعي نأب ىنيقلبلا مْرَجو ,ةباحصلا ةفرعم ىف 1/7
 ىف لَك ىبنلا ىأر نم .ةباحصلا ىف لخديالأ ىلع هيبنتلا عم .عامسلا هتاف نإو ةيؤرلا



 ١ حلطصملا بتك ىف , نساحملا

 لَك هآر نم لوخد مدعب اضيأ ىنيقلبلا مزج لب ...انخيش مث ىنيقلبلا هب مزج امك ,مانملا

 _ .دوجولا ملاع ىلإ ز ربي مل نمم ,مالسلا مهيلع ةكئالملاو ءايبنألا نم ىنعي .ءارسإلا ةليل

 .:ىف لاق دقو ءحالصلا نبال ثيدحلا مولع نم نيتسلاو ةسمخلا عاونألا ىف .هنساحو قيقلبلا .

 هللا همحر -ىوونلا - فنصملا هدروأ ام رخآ اذه» :نيتسلاو سماخلا عونلا ماتخ

 اهدروأ اذنأه ىرخأ عاونأ تيقب دقو ءحالصلا نبال اعبت ثيدحلا مولع عاونأ نم ىلاعت

 , .«ناعتسملا ىلاعتو هناحبس هللأو

 نبا مولع ىلع ,هنساحم ىف ىنيقلبلا جارسلا اهداز ىتلا ةسمخلا ,ةديزملا عاونألا ىف

 :هظفلبو .(ىوارلا بيردت) قايس ىف ءىه هذهو حالصلا

 .(ضعب نع مهضعب ةباحصلا ةياور)

 .(ضعب نع مهضعب نيعباتلا ةياور)و

 .امهلوطب امهلقنف “لاقو .هنساحم ىف ىنيقلبلا امهركذ ناذه”

 .(ثيدحلا بابسأ ةفرعم) :نونامثلاو عساتلا عونلا
 ىف مالسإلا خيشو «حالطصالا نساحم ىف ىنيقلبلا جارسلا هركذ عونلا اذه”

 نم لقني وأ ...لقني ال دقو ..ثيدحلا ىف لقني دق ببسلاو : ىنيقلبلا لاق” «...ةبخنلا

 “..هقرط ضعب

 :لاق .خوسنملاو خسانلا ةفرعم ىف عفن هلو ةريثك هدئاوف :لاقو ىنيقليلا هركذ)»

 ةمالعلا ىدي نيب (ىنيقلبلا صفح ىبأ مالسإلا خيشل .حالطصالا. .نساحم) تناكو

 حيقنت ىناعمل راكفألا حيضوت) ىف «ىناعنصلا ىنسحلا ليعامسا نب دمحم» ققحملا

 8/5١/,. (ىناعنصلا ريزولا نبال ,راثآلا



 حلطصملا بتك ىف .نساحملا لح

 نساحملاو ةمدقملا خسن

 ةخسنلا عمج ىلع ءانثارت نم تاطوطخمل قيثوتلا دعاوق نم هب مزتلن اميف انيضم
 ,حالصلا نبا باتك لثم ىف ليبس هيلإ نكي مل ام كلذو.ن وكت ثيح طوطخملل ةيطخلا
 .ءليربو لايروكسإلاو نيلرب نئازخ ىف هنم تاطوطخم دوجوب «ناملكورب» دافأ دقو

 نع لقنو .روبيكنبو ةيفصآو روبمارو ةيردنكسإلاو ةرهاقلاو بلحو لوبناتساو سنوتو
 ناملكورب فاضأو .باتكلا نم ةطوطخم نيثالثو اسمخ لوبناتسا ىف نأ «ٌرليِفسياف»
 نبا باتك ىلع تافنصم عضاومب .ىب رعلا بدألل هخيرات نم تاحفص رشع ءلم
 اهئامسأ درس ىلع ارصتقم ,برغملاو قرشملا نئازخ ىف ,اهيلع تافنصملاو حالصلا
 ملو ءادرس ًالقن اهميدقت نم تجرحت .تائملا خسنلا هذه عمج ىلع رذعت ذإو اهماقرأو

 لوصأل ةقئوم خسن نم ىل رسبت ام ىلع ترصتقاف .اهيف رظنلاو اهيلع عالطإلا ىل حتي
 ميدقت ىف فلسلا ءاملعب ةوسأ .قيثوتلا ملع ىف ةربتعملا تادييقتلا اهيلع 2ةفو رعم

 _ ,ةصاخلاو ةماعلا نئازخلا ىتش نم اهخسن اوعمجي مل ,تاهمألا بتكلا ىلع مهتافنصم
 طورشلا قدأ ىلع ةررحملا اهديناسأب مهتعمسأ نم راتخم ددع ىلع اورصتقا لب
 .لوصألا ىلإ ىرخأ ديناسأ مهل نأ ىلع مهصن عم .طباوضلاو

 نبا باتك نم ةريخألا ةعبطلا ىه هذه ىتعبط نوكت نأب طق قلعتأ مل ىننأ ىلإ اذه
 امنإو ءليجلا خويش نم ىاوسلالو ىل ىغبنيال ام كلذف ,حالطصالا نساحمو حالصلا
 تهتنا ثيح نم نوأدبي حلاص فلخ اندعب نم ةنامألا لمحيف ,ىضمنو اندهج ةياغ لذبن

 تاوفل اكاردتسا ءانلئاسو هيلع فعست ملو اندهج هنع رصق ام نولمكتسيو ءاناطخ
 ...مهو ىلع اهيبنتو أطخل اًحيحصتو



 حالصلا نبا ةمدقم - ١

 : اهتاعبط

 !١161 ةنس ةيناثلاو ه١1-84 ةنس ىلوألا ةيدنهلا

 ه 7175 ةنس ةرهاقلاب ةداعسلا

 ه 1١06٠ ةنس ىلوألا ةيبلحلا

 م137١ :ةرونملا ةنيدملا :ةيملعلا ةبتكملا

 م١94١ توريب :ةيملعلا ةبتكملا

 :ةدمتعملا ةيطخلا خسنلا
 .راتهملا نبا لصأ نم :ه١77 (ص) ةيلصوملا

 نيزر نبا ىقتلا لا للصأ نم :ها 08 ةيب رغملا

 حيحصتي هعيقوت اهيلعو ه5378.3177 ىتنس ىف .نيترم هيلع اًعامس

 .عامسلا

 نيزر نبا ىقتلا لصأ نم :ه 961/ (ز) ةيقيرزلا
 نيدلارصان ,راتهملا نبا لصأ نم :ه 757 (ع) ةيقارعلا

 حاضيإلاو دييقتلا عم حالصلا نبا نتم -

 :ةدعاسم ءلصألا ةلوهجم ىرخأ خسن

 (ه60١١1) ةيكرتلاو (ه74) ةينادمهلا

 (ه170١1) ةيرصملا ةناخبتكلا ةخسنو

 نت حي 3

 حالطصالا نساحم - ؟

 فنصملا ىلع ةءورقم :ةقثوم لصأ .بتكلا راد ةخسن

 ةراح ىف هتسردمب هيلع اهتءارق حيحصتب هطخ اهيلعو
 ةدعقلا ىذ ىف ةخرؤمو .ةرهاقلاب نيدلا ءاهب

 .هال٠8 ةنس





 1 ةعوبطملا خسنلا .حالصلا نبا ةمدقم

 ١ - حالصلا نبا ةمدقم .

 ه١٠7١1غ :ىلوألا ةيدنملا ةعبطلا

 هه ١04 ةنس دنهلا ىف رجحلا ىلع .ملعن ايف .ةرم لوأل حالصلا نبا ةمدقم تعبط

 راد تاظوفحم ىف ناتخسن اهنمو .ميدق نم تدفن دقو .ىونكللا ىحلادبع خيشلا ةيانعب

 .(ثيدح .حلطصم )16١. ١14 ىمقرب .ةرهاقلاب بتكلا

 لوألا ةيبلحلاو هه ١1١77 ةرهاقلا :تاعبط ىف ,ةعبطلا هذه ىلإ ةراشإلا قأتو

 ش .ه ٠؟هال ةيناثلا ةيدنهلاو هها؟و.

 هالك ةداعسلا : : ةرهاقلا ةعبط

 ةحفص 114 ىف .ىركسلا دومحم خيشلا حيحصتب :ب .ىجناخلاو ىلإمجلا .ةقفن ىلع ترشُن

 نبا ةمدقمب فورعملا ثيدحلا مولع باتك) :فالغلا ىلع اهئاونعو .طسوتم ا عطقلا نم

 دالبلا ىدحإ ىف ىلوألا : نيتخسن ىلع تلبوق» اهنأ : ناونعلا ةحفص ىلع بتكو (حالصلا

 تلبوق ةطوطخم ةخسن ةيناثلاو ءىونكللا ا دبع خيشلا ثدحملا ملاعلا ءانتعاب ةيدنه لا

 وأ ةلباقمل ٍرثأ ىأ نم ةعبطلا تلخ ن و (رصمب كارتألا قاورب ةظوفحم .فلؤملا ىلع

 لوقنلاو .قايسلا برطضم اهيف نتملاو ,طبضلا نم ةيراع .ةميقس ةعبط ىهو .ةعجارم

 " .للخلاو فيحصتلاو أطخلاو مهولا اهيف رثكيو ,ةزيمم لصاوف ريغب ةجردم دهاوشلاو

 م١198 - ه٠6١ :ىلوألا ةيبلحلا ةعبطلا

 : اهناونعو « خابطلا بغار دمحم خيشلا» اهبحاص ةيانعب ءبلحب ةيملعلا ةعبطملا اهترشن
 .(حالصلا نبا ةمدقب فورعملا ثيدحلا مولع باتك)

 : حالصلا نبا باتك نم مهبأو قلطأ امل حاضيإلاو دييقتلا) باتك نتم اهشماه ىلعو
 ةمدقم ىلع حابصملا) اهامس ققحملا خيشلل ةقيلعت عم .(ىقارعلا نيدلا نيز ظفاحلل

 .(حالصلا نبا

 ' اهيف دمتعا ,ةدوج ةنقتم ةعبط ىهو .ريبكلا عطقلا نم ةحفص غ٠ ىف ةعبطلا عقتو

 دقو .هدنع الصأ ىقارعلل حاضيإلاو دييقتلا باتك عم حالصلا نبا نتم خابطلا خيشلا



 ةعوبطملا خسنلا , حالصلا نبا ةمدقم ك1

 قاور طوطخمو ىونكللا ةعبط نع ه ١77 ةرهاقلا ةعبط ىلإ ةعبطلا ريدصت ىف راشأ
 ةفرعم بعصي تافيحصتو .ةرهاظ ريغ ةريثك تاطلغ اهيفف اذه عمو» :لاقو .كارتألا
 تلوع .ةيرصملا بتاكملا نم ىتح .تدفن دق ةمدقملا خسن تناك املو» :لاق مث .«اهباوص
 لُج نكل .ركذلا ةمدقتملا خسنلا ىلع اهعبط ةداعإ ىلع ىلاعت هللا ىلع لاكتالا دعب
 دييقتلا عم نتملا ىنعي-ةثلاثلا ةخسنلا ىلع هتلاءاش نإ نوكيس حيحصتلا ىف دامتعالا
 طافملا نم ةدع ىلع ةرم ريغ ةمورقم األ ىقارعلا خيشلا طخ اهيلع ىلا - جاضيإلاو
 عاونأ نم اًعون رشع ةعست حرش لفغأ ىقارعلا.ظفاحلا نأ خيشلا ركذو .«تملع امك

 لع حابصملا) هناونع لقتسم ليذ ىف اهلمكتساف '"'حا الصلا نبا باتك ىف ثيدحلا مولع
 . :هلوقب هل مدقو .هتعبطب هقحلأ (حالصلا نبأ ةمدقم

 دييقتلا ىف ىقارعلا اهلفغأ ىتلا - عاونألا هذه نأ ةمدقملل قءارق ءانثأ ىف تيأر املو»
 .بيردتلا) نم اهتطقتلا ةديفم تاقيلعت اهيلع تقلع ,حاضيإلا ىلإ ةجاح ىف - حاضيإلاو
 :ثيدحلا مولع ةفرعم باتك) نمو (ىطويسلا نيدلا لالج ظفاحلل :بيرقتلا حرش
 .بلحب ةيصالخإلا ةيكتلا ةبتكم ىف ةسيفن ةخسن هنم ىذلا (ىروباسينلا مكاحلا ظفاحلل

 مالكلا هب حضتي ردقب ةفيطل تاقيلعت اًضيأ عاونألا هذه ريغ ىلع تقلعو .كلذ ريغ نمو

 .« ماهفألا ىلإ هينديو

 سيردتب ضن دق ءاًرشانو اًعباط ثارتلا رئاخذب هتربخ بناج ىلإ خابطلا خيشلاو
 لعلو (ه 1545 - 40 تاونسلا ىف ءبلحب ةيورسنخلا ةسردملا ىف حالصلا نبا باتك
 اذه ءارق ىلع لقئتي نأ نود نقتم طوبضم هنم صن ميدقت .باتكلا رشن نم هينعي ناك ام
 .نامزلا اذه ىف بالطلاو نيرشانلا نم اهب ىنعي نم لق ىتلا قيثوتلا لغاوشب نامزلا

 رود تاظوفحم نم ,ةلوادتم ريغ خسن ىوس اهنم قبي مل ,ةنقتملا ةعبطلا هذه تدفن دقو
 .ملعلا

 :تدمتعا ءحجرن ايف .اهيلعو

 )١( رى ثك مق مخ مك ىم؟ ل كو لال للم ىلا ىو ىلا لال ىلع ال تكل) :عاونألا ىه :١

  )0ةيرصملا بتكلا راد ةنازخب ةقثوملا ةخسنلا ىف ىقارعلا اهيلع قلعي مل نإو حالصلا نبا نتم ىف ةتباث ىهو

 .حالصلا نبا ةمدقمل ةطوطخملا خسنلا عم اهب فيرعتلا قأي (حلطصم 75) حاضيإلاو دييقتلا نم
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ةسشدتلل_ ا جا نص م

 

 ه هال :ةيناثلا ةيدنطا ةعبطلا

 نبأ ةمدقم) ناونعب ؛ىبيتكلا نيدلا فرش ةيانعب ,ىابمم ةنيدمب ةميقلا :ةعبطملا رشن

 تاقيلعت اهشماوه ىلع .ةديج ةعبط ىهو .طسوتملا عطقلا نم:ةحفص ٠١7 ىف (حالصلا

 خابطلا :اًرصتخم هبقلب وأ (..194 37١ ١1, صر خابطلا بغار دمحم :مساب ةليذم

 .(18 "ا ص)

 ىلع «ةطوطخملا ةخسنلا» نع ناقيلعت (17 )١١., ىتحنص شماه ىلع اهعمو

 اهركذ ىتلا ءدنطلاب روبيكنأ ةنيدب شخب ادحب ةبتكم ةخسن ىهأ ىردن امف .ليهجتلا

 ؟ىرخأ ةيطخ ةخسن مأ ؟فلؤملا طخب اهنإ :لاقو مالعألل همجعم ىف ىلكرزلا

 ام مث .خابطلا خيشلا ةعبط دافن دعب ةلوادتملا ىه ةيناثلا ةيدنملا ةعبطلا هذه تناك دقلو

 ..ةصاخلا نئازخلاو ةماعلا بتكلا رود ىف اهخسن نم ىقب ام الإ .كلذك تدفن نأ تثبل

 بف ع

 م١194 توريبو ,م19557 ةرونملا ةنيدملا :ةيملعلا ةبتكملا اتعبط

 ءطسوتملا عطقلا نم ص 47 ىف اهالوأ «رتع نيدلا رون .د» قيقحتب ناتعبطلا

 .حالصلا نبال ةمجرتب ةردصم

 خسن سمخ ىلإ هعوجرب حرص لب .هتعبط ىف صنلل اًئيعم الصأ ققحملا دمتعي م
 ةخسن حيحصتل ىفكت ةديج خسن ىلع هيف اندمتعا دقو» :لاق ,ةدوجلاب ةلمج اهفصو

 فرعن خسن سمخ ىهو ,هللا همحر فلؤملا نع هب قوثوم صن ىلإ لوصولا ققحتو .باتكلا

 :هظفلب اهفصوو هدنع اهبيترت ىلع ءىهو «اهب

 ١ - اهمقر .ةرونملا ةنيدملاب تمكح فراع ةبتكمب ةهيدق ةيطخ ةخسن (ع) 701

 ثلاثلا ىف تقو ةرهاقلاب تبتك .عضاوملا نم ريثك ىف طقنلا نم لاخ ديج طخب .حلطصم

 .ىقارعلا ظفاحلا طخ اهيلعو .ه17417 ةنس ةرخآلا ىدامج نم رشع

 ةيدمحألا ةبتكملا ىف ,ىقارعلا ظفاحلا ىلع ةءورقم ءاًضيأ ةديج ةيطخ ةخسن (ق) - ؟

 ةنس لوألا ىدامج نم نيرشعلاو عبارلا ىف اهتباتك تت . 1١01 اهمقر .ءبلحب
 ١
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 ةعوبطملا خسنلا ,حالصلا نبا ةمدقم 18

 تق ١8". اهمقر ,بلح ىف ةيدمحألا ةبتكملاب ةعومجم نمض ةيطخ ةخسن (ب) - ”
 .ه/١8؟ ةنس ةدعقلا ىذ نم ثلاتلا ىف زاريشب اهتباتك

 ةيعبطم ءاطخأ اهيفو» ه77١ ةنس ةداعسلا ,ىجناخلا :ةرهاقلا ةعبط (م) -
 .«نايحألا نم ريثك ىف اهزييق بعصي

 ةنس تبتك حلطصم 07 اهمقر تمكح فراع ةبتكم ةيطخ ةخسن (س) - ه
 .«اهب سأب ال ةححصم ةخسن ىهو ه٠ 7

 ةلح ىف» ةيناث ةعبط م1981 - ه0 ١ ةنس توريب نم .ةيملعلا ةعبطملا ترشن مث
 ةنس ىلوألا ةعبطلا اهنم تجرخأ ىتلا ىه «ةديج ةححصم خسن سمخ نم ةديدج
 .اهيف اهداريإ بيترت ىلعو مم

 اهنأب ةلمج اهفصو ىف ةربتعملا نيزاوملا الو ,خسنلا هذه بيترتل اطباض ردن ملو
 لصي ام عبرألا ةيطخلا خسنلا نم طوطخم ىأ ىف سيلو .ءاوس ىلع «ةديج ةححصم»
 (ق) ةخسنلاو .ةزاجإ وأ عامس وأ ةءارقب .هباتك نم ىمسم لصأ ىلإ وأ ,فلؤملا ىلإ اهدنس
 ظفاحلا ىلع ةءورقم» اهنأ اهب فيرعتلا ىف ءاج - ميدقتلاب ىلوأ ىهو - ققحملا دنع ةيناثلا
 نم نينس ىفامث نم وحن دعب ىأ هه 8١4 ةنس ىلوألا ىدامج ىف اهتباتك تقتو ,ىقارعلا
 ْ .ةئامناثتو تس ةنس نابعش ىف هتافو

 .فلأو نيعبس ةنس ىف ةبوتكملا .س ةطوطخملا ريخأت هجو ,ققحملا روتكدلا ركذي ملو
 .اهرثآ ىتلا (ه١١*5) ةرهاقلا ةعبط نع «اهب سأب ال ةححصم» اهنأب ةفوصوملاو
 بغار دمحم خيشلل بلح ةعبط اهيف اب - تاعبطلا رئاس نود ميدقتلاب ققحملا روتكدلا
 سمدخلا خسنلا ةعبار :هيتعبط ىف اهعضوم اهمقس ىلع .ةيرهاقلا ةعبطلا تذخأف -خا خابطلا
 .ةدوجلاو ةحصلاب ةلمح ةفوصوملا



 لح ةيطخلا خسنلا ,حالصلا نبا ةمدقم

 ةطوطخملا خسنلا

 ةيموقلا بتكلا راد ةنازخ ىف حالصلا نبا ورمع ىبأ باتك نم تاطوطخم تس نيب نم

 حالصلا نبا ىلع ةءورقم ةقثوم لوصأ ىلإ دانسإلا ةلصتم اهنم اثالث انمدق ,ةرهاقلاب

 ..عامسلاو ةءارقلا حيحصتب هطخ اهيلعو

 ةرخأتم ,ةثلاثلا ةطوطخفلا 'امهب قحلتو .نيتئفاكتم انوكت نأ برقي اهنم نايلوألا
 .امهنع

 .(حاضيإلاو دييقتلا) باتكل ءحالصلا نبا نتم نم ىقارعلا نيزلا لصأ عم

 :خسنلا هذه ُمَدقَأ
 .ه١7731 :(ص) ةيلصوملا ةخسنلا

 (ةيمومع 804/ ثيدح حلطصم )١ اهمقر
 .حالصلا نبال ثيدحلا مولع :ناونعب

 ىف ارطس نيرشعو دحاو طسوتمب 'مس 1١,0١19 اهسايق ةقرو نيعستو عبرأ ىف

 .رطسلا ىف ةملك ةزشع ثالثو .ةحفصلا

 تاعيرفتلاو عاونألا نيوانعو .نكادلا ىنبلا ىلإ برقأ ,همدقل ,تهاب دوسأ اهدادم

 ةعس هرطسأو هتالك ىف .بوسنم ليمج ىخسن اهطخو .حضاو طخو رمحألا دادملاب ةزيم

 .ميقرت تامالعوأ «ءنتملا ىف لصاوف نود نكل .قيسنتلاب ةحضاو ةيانع عم

 «نتملا ةياهن دعب اهنم ةحفص رخآ ىلع عقوو «ىلصوملا فسوي نب ىلع» اهبتك
 : هتر وص مب

 هللا افع ىلصوملا فسوي نب ىلع ىدي ىلع «ىلاعت هللا ةئيشمب ثيدحلا مولع عاونأ تق)

 ,همعن ىلاعت هلل دماح وهو .ةياتسو نيتسو ىدحإ ةنس ةرخآلا ىدامح لهتسم ىف هلع

 .(ّلَسُمو هلآو دمحم انديس ىلع َُصُم .

 مهتيكلم وأ مهتبون ىف ةخسنلا تلخد نمل تاعيقوتلا نم ةرثك :ناونعلا ةحفص ىلعو

 :اهنم ءورقملا نمو .اهرثكأ ٌسمُّطف تمازت



 ةيطخلا خسنلا ,حالصلا نبا ةمدقم ١١

 ىلاعت هَل اًدماح ةياتسو نيعبسو سمح ةنس ىف فسوي نب هللا دبع نب دمحم ةبون ىف)
 00 (.هبحصو هلآو دمحم ىبتجملا هلوسر ىلع السمو .

 نيتسو ىدحإ ةنس نابعش ىف ..هيلإ هللا نسحأ .ىرصيقلا نسحملا دبع ةبون ىف)
 0 (.هئامعبسو

 نب دمحم نب ميهاربإ نب رمع نب دمحم ,ريسألا ليلذلا ريقحلا ريقفلا دبعلا هكلم)
 (.ىبلحلا ليلخ نب دمحم ةكرت نم .ىبلحلا ىفنحلا ةدارج ىبأ

 ديؤملا ناطلسلا مسرب ةيفقو ةروص .ىرسيلا ةيوازلا ىف اهالعأ ,ةيناثلا ةقرولا ىلعو
 ...خيش رصنلا وبأ ديؤملا كلملا ناطلسلا ...هلل دمحلا) :اهصن نم ءورقملا ءىدومحملا خيش

 هنم جرخي الأ طرشو .ةليوز بابب هعماجب هرقم لعجو ..ملعلا ةبلط ىلع باتكلا اذه فقو
 ."7(اهريغل الو ..ةيراعل

 ,ىبلحلا رمع نب ميهاربإ نب دمحم ةيكلم ىلإ تلآ ىتلا ىه ءانيلإ تلصو ىتلا ةخسنلاو
 .ها/017 ةنس ىفوتملا .ميدعلا نبا لامكلا نبا نيدلا رصان

 ان د

 هطخ هيلعو حالصلا نبا ىلع ءورقم حيحص لصأ ,ةيدقلا ةخسنلا هذه مألا لصألاو
 رخآ ىلع ,هطخب «ىلصوملا فسوي نب ىلع» اهخسان لقن اهيف .عامسلاو ةءارقلا حيحصتب
 ىلع باتكلا اذه عيمج عمس :هتروص هذه ام لوقنملا لصألا ىلع ناك) :هصنو اهنم ةحفص
 ةودقو ماشلا ىتفم ؛طباضلا لدعلا ظفاحلا عرابلا ردصلا ماعلا مامإلا انديسو انخيش هفلؤم

 ىضر .حالصلا نباب فورعملا نامثع نب نمحر لادبع نب نامثع ورمع ىبأ نيدلا ىقت مانألا
 ,ىجركلا رمع نب ىبحي نب رمع صفح ىبأ نيدلا 'رخف لجألا هيقفلا ةءارقب ءهنع هللا

 .ىيقلبلا جارسلا مالسإلا خيش ذيمالت ىف ّرَم ,ىسك رجلا ,ئدومحملا هتادبع نب خيش ديؤملا ناطلسلا )١(
 نم ةلي ور باي راوجب ,ديؤملا هعماج أشنأ ه 874 ةنس ةرهاقلاب هتافو ىلإ 85١60 ىف نابعش نم ةنطلسلا ىلو
 مرحملا ىرشع ىف هحاتتفاب لفتحاو ه 8١4 ةنس لوألا عيبر رهش ىف هئانب ىف عورشلا ناكو ,ةرهاقلاب ,هلخاد
 .قشمدب ىومألا عماجلا دعب هتمظعو هتماخف لثم ىف عماج مالسإلا ىف نبي مل هنإ هوخرؤم لاقو هه 8٠١ ةنس
 هرس بتاك هيلإ مدقو .تاطوطخملا رئاخذ نم لبجلا ةعلق ىف ناك ام .هيف بتكلا ةعاق ىلإ ناطلسلا لمح دقو
 ىديؤملا عماجلا رظنا .هعماج ىف بتكلا ةنازخل انيمأ ناطلسلا هنيعف .دلحم ةئاسمخ ىزرابلا .نب دمحم نيدلا رصان
 .(37؟8/*؟ ىاثلا دلجملا :ىزيرقملا ططخ) ىف
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 ةءارقبو ,باتكلا رخآ ىلإ نيرشعلاو سماخلا عونلا ىف رشع عبارلا نم .ىلاعت هقلا هاقبأ

 نب ركبوبأ نيدلا لامج لضافلا لجألا هيقفلا ديسلا هبحاص :انه ىلإ هلوأ نم هريغ
 رادب قابطلا بتاكو .ىلاعت هللا هاقبأ ىرببألا بيطخلا ليلجلادبع نب ليربج نب هتادبع

 هطخ اذهو ,ىعفاشلا هللا دبع نب دمحم نب فسوي :قشمدب ةيفرشألا ةيناطلسلا ثيدحلا

 حصف ,عمسملا خيشلا لصأ ىلع مهاسأ رخأ ةعامجو ,همركو هتمحرب هيدلاولو هل هللا رفغ
 ىلوألا ىداجج نم عساتلا دحألا موي اهرخآ سلاح ىف اهريغو ةروكذملا رادلاب عامسلا

 سلاجم ىف اهريغو ةروكذملا رادلاب عامسلا حصف ,عمسملا خيشلا لصأ نيعبرأو ىدحإ ةنس

 هلل دمحلاو ةياتسو نيعبراو ىدحإ ةنس ىلوألا ىدامج نم عساتلا دحألا موي اهرخآ

 .همالسو هلآو دمحم انديس ىلع هتالصو

 رثكأو .حالصلا نبا باحصأ نايعأ نم «ىجركلا رخفلا» لصألا ٌيراق :ٌتلق

 .(ه1510- 0915) ىجركلا رخفلا ةءارقب هيلع ةعومسم .هباتكل لوصألا

 دج وه .ىعفاشلا هللا دبع نب دمحم نب فسوي .هطخب .لصألا ىلع ةقبطلا ٌبتاكو

 نبا باحصأ لجأ نم ءعرولا ثدحملا هيقفلا ىعفاشلا ىرصملا راتهملا نبا نيدلا

 (ه186) ةنس ىنوتو 1٠١ ةنس دودح ىف دلو قشمدب ةيفرشألاب ثيدحلا ىراقو ءحالصلا

 نبا باتك ةاور رهشأ نم (هال10١) فسوي نب دمحم راتهملا نبا نيدلا رصان هنباو

 ظفاحلل حاضيإلاو دييقتلا) باتك ىف حالصلا نبا نتمل لصأ هتخسنو هنع حالصلا

 .ىقارعلا

 ةنسل ىلوألا ىدامج نم عساتلا دحألا موي :حالصلا نبا ىلع عامسلل ةقبطلا هذهو

 :ةخسنلا لوأ ىلع ديقملا اهئالمإ خيرات نع نينس عضب ةرخأتم .ةئاتسو نيعبرأو ىدحإ
 ةجح ءنقتملا طباضلا ظفاحلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا هيقفلا انالومو اتخيش ىلمأ ام اذه»

 نب نامثع نب نمحر لادبع نب نامثع ورمع وبأ نيدلا ىقت ءقرفلا ىتفم ءالعلاو ظافحلا

 نيملسملاو مالسإلا هللا عتم .حالصلا نباب فورعملا ىروز رهشلا رصن ىبأ نب ىسوم

 رادب :ةئامتسو نيثالثو ..ةنس كرابملا ناضمر رهش نم عباسلا ةعمجلا موي ىف ,هئاقب لوطب

 .[أ/١] «قشمد ةسورحمب ةيفرشألا ةيكلملا ثيدحلا



 ةيطخلا خسنلا ,حالصلا نبا ةمدقم ١

 نيدلا رصان :.ىبلحلا ةدارج ىبأ نب دمحم نب ميها ربإ نب رمع نب دمحم» ىلإ ةخسنلا تلآ
 هذه نم اردق أرق هنأ ىلع .عامسلاو ةياورلا قيرطب ال كلمتلا قيرطب «ميدعلا نبا
 نب ميحرلادبع» ىقارعلا نيدلا نيز ماهإلا ظفاحلا ىلع ءاهثلث نم اوحن ,ةخسنلا
 .هيلع ىرق امم سلجم لك ىلع .عامسلاو ةءارقلا حيحصتب هطخ بتكو «نيسحلا

 نم دنسلا عاطقنا ضيوعت نكمي ءحالصلا نبا ىلإ فورعملا هدانسإب ,هقيرط نمو
 .ةخسنلا لصأ ىلإ .ميدعلا نبا رصانلا اهكلام

 ثيح .ررضلا ةياغ اهب ّرضأ للخ .ةئيمتلا ةخسنلا هذه نم عضوم ريغ ىف .عقو دقو
 ىف عقي هلكو .هيلإ هبنت نود ءهدعب ايف طقاسلا لبق ام جاردإ عم تاعيرفتو عاونأ تطقس

 تامالعو لصاوفلا نمءداكيوأ ءلاخ اهيف نتملا نأ اك ,ىقارعلا ظفاحلا ىلع ءورقملا ريغ
 .هذه (انتعبط ىف ةمدقملا نتم) ىف هليصفت قأي ام ىلع .ميقرتلا

 (غ) ةيبرغملا ةخسنلا

 .(حلطصم )١١0 ةرهاقلاب بتكلا راد ةنازخ ىف اهمقر

 ٍعامس مامت نع هال7١ ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو ىناثلا ىف اهخسن مت
 ميدق دوسأ اهدادم ,ءنقتم ديج ىب رغم طخب ةبوتكم«ةيردنكسإإلا رغئب ةئامعبسو عست ةنس

 .رمحألا دادملاب تاعيرفتلاو لئاسملاو عاونألا نيوانع زييمت عم .تهاب
 ةئالث طسوتمب ,'مس ١51١ اهترطسم .ةحفص 15 - ةقرو 1 اهقاروأ ددع

 عضاوم ىلع قصلمو ضارع اهشماوهو .ةملك ةرشع اتنثا رطسلا ىف ءارطس نيرشعو

 .ةخسنلا شماوه اهنع تقاض نتملا ىلع شاوحو ررطب تاقرو اهنم ةريثك
 ىف بيرقتلا) ناونع ةخسنلا طخ نع فلتخم طخب ىجراخلا اهفالغ ىلع بتك

 ىلع الصفم ناونغلا ءاجو - حالصلا نبا باتكل رصتخم وهو - (ىوونلل حلطصملا
 :هتروص هذه .ةخسنلا طخب «.ىلوألا ةحفصلا ىلع .ءباوص

 هتالكشم حرشو هرارسأ فشكو هعورف حاضيإو .هلوصأو ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم)
 ءالمإ .مهدصاقمو مهملاعمو مهموسرو ثيدحلا لهأ تاحلطصم ةنابإو .هدياوفو هتكنو
 نيدلا ىقت ماشلا لهأ ىتفم ,ةودقلا ريبكلا ردصلا دقانلا ظفاحلا ثدحملا مامإلا هيقفلا
 ش .(هللا همحر .حالصلا نباب فورعملا

 نأ مهوت اًنراق نأ ودبيو .هسمطي مل .فلؤملا مسا ىلع جيمرت ةريخألا ةلمجلاب قحل دقو
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 .حالصلا نبا مسا ىلع برضف ىوونلل باتكلا

 دمحب باتكلا لمك) :هطخب ءاهخسان عيقوت «نتملا ةياهن دعب ,ةريخألا ةحفصلا ىلعو
 نناثلا ةعمجلا موي رصع ىف هخسن نم غارفلا ناكو .هنانتماو هلضفو ,هناسحإو هنوعو هللا

 هللا فرع .ةيوبنلا ةرجهلل ةياعبسو ةرشع ثالث ماع نم ىلوألا ىدامج رهشل نيرشعلاو

 ءريدج ةباجالابو ءريدق ءاشي ام ىلع هنإ .هدوجو هلضفو هنمب اهُمتم َنْمْيو اهمدقم ةكرب

 ىجرزخلا ىراصنألا دمحأ نب نايلس نب ٌدمحأ ,هللا ٌديبع هبتكو .ريدقلا ىلعلا وه الإ هلإ ال

 .(هبحصو هلآو هّيبن دمحم انديس ىلع اًيَلَصُمو ,هبنذ نم اًرفغتسمو هبرل اًدماح «ىسنوتلا

 نيسحلا نب دمحم هللا دبع ىبأ ,نيزر نبا ىقتلا ةخسن .طوطخملا اذهل مألا لصألاو

 ةءارقب ,حالصلا نبا ىلع باتكلل هعاس (ه05٠78-57-0) رصمب ةاضقلا ىضاق ىعفاشلا

 ةنس مظعملا ناضمر رهش ىف ءقشمدب ةحاور نبا ةسردمب .ىعفاشلا ىجركلا ىيحي نب رمع
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 ليمج نبا نيدلا سمش ةهيقفلا .نيترم هيلع ةءارق نيزر نبا ىقتلا نم اهعمسو

 ىضاق «قتفملا ىكلاملا ىسنوتلا ىعبرلا مالسلا دبع نب مساقلا ىبأ نب دمحم هللادبعوبأ

 1 (هالام-ك5) ةيردنكسإلا

 ,ىسافلا نباب فِرُع ,ىسافلا ناثع نب ىسيع نب دمحم نب دمحم ىلإ ةخسنلا تلآو

 ,ةيردنكسإلا رغتب هعمس دق ناكو ءليمج نبا نيدلا سمش خيشلا لصأ ىلع اهلباقف

 سمشلا ىلع «ىنغلا دبع نب دمحم دمحم نب دمحأ سابعلا ىبأ نب فسوي خيشلا ةءارقب

 ناونع تحت ءةخسنلا نم ىلوألا ةحفصلا ىلع هعاس ىسافلا نبا بتكو .ليمج نبا

 :باتكلا .
 مامإلا فينصت .ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم باتكب مجرتملا باتكلا اذه عيمج تعمس)

 نمحرلادبع نب نامثع ورمع ىبأ ةدمعلا ةودقلا هيقفلا ظفاحلا ثدحملا لماعلا ملاعلا

 .ىعفاشلا ىقشمدلا مث ىرصنلا ىروزرهشلا رصن ىبأ نب ىسوم نب نامثع نب
 لضافلا هيقفلا ةءارقب .هحيرض رونو هحور هللا سدق حالضلا نباب فورعملا نيدلا ىقت

 لصأ نم هللا هديأ «ىنغلا دبع نب دمحم نب دمحأ سابعلا ىبأ نب فسوي ققحملا لضفملا

 ىبأ نيدلا سمش نقتملا لصحملا ققحملا ةمالعلا لماعلا ماعلا مامإلا وهو هيلع عّمسملا

 ءليمج نباب فورعملا ىكلاملا ىسنوتلا ىعبرلا مالسلا دبع نب مساقلا ىبأ نب هللا دبع
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 ىقت ةدمعلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا ىلع هتعمس :لاق .هحيرض رونو هحور هللا. سدق
 يظفاي هيلع ةءارق هقا ةمر ىعقاشلا نير نبا نيسحلا نب , دمحم هللا دبع ىبأ نيدلا

 نامث ةنس نم رخآلا عيبر ىف ةيناثلاو ,ةياتسو نيعبسو ثالث ةنس روهش ىف ىلوألا :نيترم
 هتلباقو هيلع هللا دمحب هعامس ىل لمكف .هاضرأو هنع هللا ىضر هفلؤم هب ىنربخا :نيعبسو

 .ةحيحصلا ًةلباقملا ءىديب ناك الصأ هيف ءورقملا عمسملا لصأ ىلع .ةءارقلاو عامسلا نيح
 بسح ةيضرملا ةلباقملا :نيترم روكذملا عرفلاب اهتلباقف ةخسنلا هذهب ميركلا هللا نم مث
 هذه ىف حصو .ةمجعملا (ش) ةمالع نيدلا سمش خيشلا لصأ ىلع تمّلعو .ةقاطلا
 عمسملا خيشلا زاجأو .عمسملا خيشلا لصأ ىلع ةريثك ةعامج عمسو .هارت اك ةخسنلا
 سلاح ىف تبثو عامسلا حصو .هلهأ دنع هطرشب هتياور هل حص ام عيمج ةياور عيمجلل

 ةيردنكسإلا رغثب ةئامعبسو عست ماع نم ةدعقلا ىذ نم رشاعلا ءاثالثلا موي اهرخآ ةديدع
 نب نامثع نب دمحم نب دمحم .هالوم ةمحر ىلإ ريقفلا .دبعلا بتكو ..اهسردم ناك ىتلا
 هلآو دمحم انديس ىلع هتاولصو .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ىسافلا نباب فورعملا ..ىسيع
 .(هيحصو

 :ةريخألا ةحفصلا ىلع .هطخب .بتكو

 ةمخر ىلإ ريققلا لوقي .نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع هتاولصو نيملاعلا بر هلل دمحلا»
 سمش لماكلا ملاعلا مامإلا ديسلا ىخيش لصأ ىف تيفلأ :ىسافلا دمحم نب دمحم ءهبر
 :هصن ام ,هطخب هلك باتكلا ناكو .هللا همحر ىسنوتلا نيدلا

 فداصو .هاضرأو هنع هللا ىضر هفلؤم نع قياورب ىلع باتكلا اذه عيمج عامس لمك)

 هبحاصو هيتاك ءةياتسو نيعبسو ثالث ةنس مرحم نم رشع ىداحلا ىف كلذ نم غارفلا
 نب مساقلا ىبأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش ققحملا لضفملا لضافلا هيقفلا
 نبدمحم بتكو .هب عفنو هللا هعفن ليمج نباب فرع .ىسنوتلا ىعبرلا مالسلادبع

 (.ىعفاشلا نيزر نب نيسحلا

 ءاثالثلا موي اهرخآ سلاح ىف .هّعيمج ,روكذملا هبحاص هأرق مث) :هنم لفسأ مث :تلق

 ..(نيزر نب دمحم هبتك .نيعبسو نا ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو سداسلا
 ':نيزر نبا لصأ نع ""ىمشاملا ىسوم نب ىلع نب رباج نب ىلع طخ نم لقنوأ

 )١( ةسردملاب ثيدحلا خيش «ىعفاشلا ىميمتلا ىمشاحلا رباج نب ىلع نيدلا رون ,ثدحملا مامإلا ١
 -لصأ ىف هبسنو .ةنس نيناثو عضب نع ه6 ةنس هتافو ربعلل هليذ ىف ىبهذلا خرأ .ةيروصنملا
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 ىقت ةمالعلا مامإلا انخيش هفنصم ىلع اذه .ثيدملاملع عاوأ ةقرعم باتك عيج عمس»

 فيطللادبع لئاضفلاوبأو 06 ةداعس نب ليلخلا نب دمحأ نب دمحم نيدلا باهش

 0 ل ا

 دمحأ أ اهاخو ٠ .نساحملا بأ نب ملا ىبأ انبا ا نحرلادبعو نساحلل وأو ا ءاجيهلا ىنأ نب

 .ىعفاشلا ىخركلا رمع نب ىيحي نب رمع ةقبطلا بتاك هللا ىلإ ريقفلا دبعلا ةءارقب ءهنع

 باي لخاد ةحاور نبا ةسردمب ,ةياتسو نيثالثو تس ةنس ناضمر رهش رشاع تبسلا موي

 هبتك .هلل دمحلاو كلذب ظفلتو ,نيروكذملا ةعاجلل ,عمسملا مهل زاجأو .قشمدب سيدارفلا

 .هنع هللا افع '''ىميمتلا ىمشاملا ىسوم نب ىلع نب رباج نب ىلع .اًرصتخم هدهاش ابك

 :هدعبو «.هدحو هل دمحلاو

 ملع عاونأ ةفرعم باتك عيمج عمس :هلاثم ام هنم لوقنملا لصألا ىلع تدهاش)

 نمحرلا دبع نب نامثع ورمع ىبأ نيدلا ىقت مامإلا انخيش هفنصم ىلع ءاذه .ثيدحلا

 «نيزر نب نيسحلا نب دمحم نيدلا ىقت مامإلا ةبحاص .حالصلا نباب فورعملا ,نامثع نبا

 رمع نب رادنب نب رمع نيدلا لاك هيقفلا مهتم ةعامجو .هللا دبع دمحم وبأ هدلوو

 نب دمحم نب دمحبو ,ىناجنزلا دمأ نب هللا دبع نب دومح نيدلا ريهظ هيقفلاو ,ىسيلفتلا

 ءدمحأ نب ديز نب دمحأو ءىوسنلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأو .دمح دمحم هدلوو .لحترملا

 نادمح نب دمحو .ىدنرزلا دومح نب دمحم نب هللا دبع نيدلا رخفو ءناوضر نب دمحأو

 رماع نب مناغ نب دمحأ سابعلا وبأو .ىدركلا ليلخ نب دمحم نب بوقعيو .ىريمنلا

 تارذشلا ىف ابك [ىنميلا] ىلإ ربعلل تيوكلا ةعبط ققحاهنَع لدع .رردلا ىف اكو ءانه ابك «ىميمتلا» ىبهذلا -

 .ريعلا ليذ نم اكيرمأب ةخسنو

 .ها1417 ةنس نووالق روصنملا ناطلسلا اهأشنأ .ةرهاقلاب ةيروصنملا ةسردملاو



 ' نب دمحمو ,ىطساولا سواط نب نمحر لا دبع نيدلا فيفعو .ركب وبأ هدلوو ىسنوتلا
 ةقبطلا بتاك ةءارقب .ىلالطا ىسوم نب دمحم نب بيعشو ,ىسرافلا دمحم نب ليعامسإ
 عمسملا زاجأو .ةيفرشألا ةيكلملا ةسردملاب .ىعفاشلا ىخركلا رمع نب ىيحي نب رمع
 دبعلا اًرصتخم هلقن .نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذب ظفلتو .هتياور هل زوجت ام نيروكذملل
 هنع هللا افع ىميمتلا ىمشاملا ىسوم نب ىلع نب رباج نب ىلع ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا
 دمحلاو ءىسافلا نباب فرع «نامثع نب ىسيع نب دمحم نب دمحم هبتك . .هطخ نم هتلقنف
 .(.ملعأ هللاو ٍءدب ىلع اًدوع :هلعلو ءاخيرات ةيناثلا ةقبطلا هذه دجأ مو .نيملاعلا بر هلل

 هللا دبع ىبأو ركب ىبأ ءىطساولا نيدلا مجن هخيش ىلع ,كلذك ىسافلا نبا اهأرقو
 خيشلا نع هتياور ,هتخسن ىلع ةلباقم (هال11) ىردنكسإإلا ىطساولا دمحم نب دمحم
 هفنصم هب انربخأ :لاق ءه 1957 ةنس هيلع ةءارق ىلقصلا ىشرقلا ىنغلا دبع نبا دنسملا
 نم ةلوانم ءلاهشلا نم .ىلوألا ةحفصلا ىلعو .حالصلا نبا ورمع وبأ ظفاحلا مامإلا
 زع هخيش ىلع ىسافلا نبا اهأرق .هيلع لباقملا لصألا ,ىسافلا نبال ىطساولا مجنلا
 ىماذجلا دمحم نب روصنم نيدلا فرش نب دحاولا دبع ,رينملا نبا رخفلا ةاضقلا
 .هال18 ةنس سلاج ةتس ىف ةيردنكسإلا رغثب (هالا"” - )10١ ) ىكلاملا ىردنكسإلا

 :ةخسنلا رخآ ىلع دّيقو .هتخسن نم اهعضاوم ىف اهتبثأ

 نبا دحاولا دبع دمحم ىبأ ةاضقلا زع نيدلا رخف انخيش ىلع قءارقب عارسلا غلب)
 :هلوق نم عمسو .دمح تاكربلا وبأ ىخأ هعمسف سداسلا سلجملا ىف .هللا هدعسأ ءرينملا

 ,ىلع نب ليعابسإ نب ركب وبأ :ٌةعابجلا .باتكلا رخآ ىلإ نوسمخلاو عبارلا عونلا
 رمعو .هيبنلا نب دمحم هللا دبع وبأو ,ىسلبانلا رمع نب ركب ىبأ نب دمحم نيدلا سمشو

 دمحم نب باهولا دبع ديز وبأ :نوتسلاو سماخلا عونلا :هلوق نم عمسو .ىماخلا
 بتك .باتكلا عيمج اًئيش ىنم عمس نم عمسملا زاجأو .ىردنكسإإلا ىورقلا نمح رلا دبع

 ةرشع ىنامث ةنس لاوش نم نيرشعلاو سداسلا سيمخلا موي ىف كلذو ةيردنكسإإلا رغئب

 .(ةئاعبسو

 يشل لصأل اًرمار .اهيلع ةلباقملا | خستلا ت تاياود ,ةخسنلا ىلع سافل نبا تبثأو
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 - خسنلا شماوه ىلع ام اهعم لقنو (ز) فرحب رينملا نبا رخفلا ةاضقلا زع مامإلا ةياورلو
 ,ىطساولا نيدلا مجن ركب ىبأ خيشلل تاقيلعتو ررط نمو حالصلا نبال لامأ نم
 .لوقنلاو ىلامألا هذهب ةخسنلا ىشاوح ترمعف

 نم القن ةزاجإو عامس تادييقت روص ءاهنم ىلوألا ةحفصلا ىلع .ةخسنلا لمحتو

 ىبأو ءليبشإلا راطسقلا نبا عامسل حالصلا نبا حيحصت اهنم ,ىسافلا نبا طخب ,لصألا

 لصألا ىلع هطخ نم القن ءحالصلا نبا نم اهتزاجإ عم .ءىسنوتلا ماجحلا نبا دمحم

 .هنم لوقنملا

 تادييقتو حالصلا نبا نتم نم ةريخألا ةحفصلا دعب .هتخسنب .ىسافلا نبا قحلأو

 روكذملا - ىميمتلا بيعش نب هتلادبع نب دمحأ خيشلل اتايبأ اهالعأ ىف دشنأ ةقرو .عامسلا

 ىسوم نب ىلع نب رباج نب ىلع نسحلا ىبأ ثدحملا طخب ىلوألا عامسلا ةقبط ىف همسا
 رمع نب دمحأ نب ةزمح ىلعي ىنأ عامس اهيلي .هباتكو حالصلا نبا حدم ىف - ىمشاهلا

 هللادبعوبأ هعمو هه/45 ةنس ىفوت ,نيثدحملا ءالضفلا دحأ ىقشمدلا ىراكهلا

 هها/ل40 ةنس لاوش ىف .هظفلب ىسافلا نبا نم ,ىشوافتلا نب دمحأ نب دمحم

 ةفرعم :نيتسلاو سماخلا عونلا حالصلا نبا اهب متخ ىتلا ىلاوعلا ةثالثلا ثيداحألا

 .هباتك ىف عاونألا رخآ (ةاورلا ناطوأ

 :ةخسنلا رخآب ةقحلملا ةقرولا هذه ىلع ام ةروص هذهو

 :هبحاص حدمو باتكلا اذه حدم ىف ىميمتلا بيعش نب هتلادبع نب دمحأ لاق»

 ٍلطابلا ةروس نع هوناصو  ثيدحلا ملع سانلا فنص دقل

 لداعلا ىضرلا ةادهلا مامإ ىبنلا لوق روزلا نم اوُبَدو

 لئانلا هلاضفإ َبْيَّسالو» باتكلا اذه راش اوقحلي مو

 لخاتنلا ىلع قشي ام دجت هب ىناعملا َقيقد ُمُمَيف

 لخابلاب سيل ىقتلا حيرص ٌمِلاَع ىَرَولِل هب َداجأ
 لهاجلا ٍةَلَر نع حفصيو اهبالُطل مولعلا ديفي
 لئاسلل ضماوغلا فشكل ماماإلا حالصلا نبال َّنلثمِم الق

 لطاهلا ضراعلاك ًدياوف ىلع اًّيَعَر مث هل اًيقسف
 لضافلل لئاضفلا ماو ةمعن ىف ُدعسلا هل مادو



 ةيطخلا خسنلا , حالصلا نبا ةمدقم 06

 ش : اهيلي
 سماخلا عونلا ىف ةروكذملا ةثالثلا ثيداحألا ىظفل نم عمس .هدحو هلل دمحلا)

 اذه لوأ ىطساولا انخيش ىلع ةقبطلا ىف روكذملا ىدنسب .باتكلا اذه نم نيتسلاو
 ىراكهلا دمحأ نب رمع نب ٌةزمح َلْحَيوِبأ لضافلا ُثدحملا ,هناحبس هللا ىف“خألا :باتكلا
 هللادبعوبأ ةيقفلا هللا ىف خألا اضيأ هعم كلذ عمسو .هبلطم ريخ لك نم هللا هغلب .ىقشمدلا
 ةنس لاوش نم نيرشعلاو عباسلا سيمخلا موي ىف كلذو .ىشوافتلا نب دمحأ نب دمحم

 ةمئأ نع هتياور ىل حصيو حص أم ىنع ايوري نأ امل تنذأو ةياعبسو نيعبرأو سمح
 . (ىسافلا ..ناهثع نب ىسيع نب دمحم نب دمحم هبتكو لاق .مهنع هللا ىضر ثيدحلا

 نت ايل

 ةخسن ةيبرغملاو ةيلصوملا نيتخسنلاب قحلتو

 نبا ىقتلا ىلإ لصتملا دانسإلاب ةيورم ةثلاث

 اهنع ترخات نإو ءحالصلا نبا نع نيزر

 :ىهو «ءنينرق نم رثكاب

 .ه590ا/ :(ز) .ىقيرزلا ةخسن

 .ةرهاقلاب بتكلا راد ةنازخب (تعلط عيماجم ,ثيدح حلطصم 084) مقر عومجملا ىف

 .اًرطس نورشعو ةسمخ اهترطسم 4 ىلإ١ مقر نم قاروألا ,عومجملا لوأ ىف عقتو
 طخب اهنم ةريخألا ةحفصلا ىلعو .قيقد طخو داتعم ملقب ةبوتكم .مس ٠١14 اهسايق
 : خسانلا

 هللأ رهش ىناث نينثالا راهن هغارف ناكو .هلآو دمحم ان ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو لاح

 ديس ,ةمالعلا لضافلا ...دلاولا انديس مسرب كلذو ,ةئاعستو نيسمخو عبس ةنس لوأ مرحملا
 ىقيرزلا ىلع نب دمحم نب نسحلا «نيقتملا ءالعلا ةدمع نيدلا فرش ءابطخلا مامإ ءاملعلا
 هنإ تاومألاو مهنم ءايحألا ...تالسملاو نيملسملا عيمجلو هيدلاولو هل رفغو هللا هظفح

 ىلاعت هللا دمح دعب .باتكلل هدانسإ ,ىقيرزلا خيشلا طخب ىلوألا ةحفصلا ىلعو
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 ةيباحصلا نع هللا ىضرو نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 :نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو

 نبال ثيدحلا مولع عاونأ ةفرعم باتك .عفنلا ميظعلا ردقلا ليلجلا كرابملا باتكلا اذه)

 نينمؤملا ريمأ هللا ىلع لكوتملا مامإلا ,ىمامإو ىخيشو ىديس نع هيورأ ؛هللا همحر حالصلا

 نب دمحم مامإلا نع هيوري مالسلا هيلع وهو .ةزاجإ .هنع ىضرو هللا هديا نيدلا فرش
 ىوبنلا ثيدحلا ملع ىف مامإلا هيقفلا هخيش نع هتياورب ,ةزاجإ .هللا همحر ىجارسلا ىلع

 هتياو رب ,هللا همحر ىرماعلا ركب ىبأ نب ىيحي ركب ىبأ نيدلا ىيحم ثدحملا ظفاحلا .هريغو

 نع هتياورب .هللا همحر ىبوخلا نسح نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ظفاحلا هيقفلا هخيش نع

 ءريطم نب ىسيع نب دمحم نب ميهاربإ نبدمحأ مساقلا ىبأ نيدلا فرش ةمالعلا هيقفلا

 روكذملا هدلاو نع .ءىسيع نب دمحم نب ميهاربإ ظفاحلا هيقفلا هدج نع هيبا نع هتياورب
 هعامسب ...رمع نب دمحم نيدلا لامح ثدحملا ظفاحلا نع هعيمجل هيلع اًعامس .هللا همحر

 لجألا خيشلا ىلع هتءارقب ,ىحاسلا روصنم نب ريخلا بأ ظفاحلا هيقفلا ىلع هعيمجل

 ورمع ىبأ مامإلا خيشلا فلؤملا نع ءنيزر نبا نع .ىدوادلا راتخم نب دمحم هللادبع ىبأ

 فورعملا ىروز رهشلا ىرصنلا رصن ىبأ نب ىسوم نب ناثع نب نمحر لادبع نب نامثع
 اذه ريغ ىف كلذ تركذ امبرو ءقيرطلا هذه ريغ نم ىلو .ىلاعت هللا همحر .حالصلا نباب

 نب نسح .همركو هللا وفع ىلإ ريقفلا دبعلا هبتكو كلذ لاق .قيفوتلا ىلو هللاو ,عضوملا
 .(نيمأ هتاضريو هبحي امل هللا هقفو .ىقيرزلا دمحم

 . هيف صرحلا نأ ودبيو .نميلا ءاهقفو ةيديزلا ةمئأ نم هلاجر رثكأو ,لوط دانسإلا ىف
 ىلع نب دمحم نب نسحلا خيشلاف :مهدانسإ ُلْعَي مل نإو ءمهب ةياورلا لسلست ىلع ناك
 .ه 415 ةنس هدلومو ءابيرقت ه 17٠ ةنس ريفظب ىفوت .مهئاهقف نم .ىنادمحلا ىقيرزلا

 نب ىيحي نيدلا فرش .هللا ىلع لكوتملا مامإلا قيرط نم ةزاجإ باتكلا ىوري وهو

 ةنس هدلومو ه970 ةنس ريفظ نصحب ىنوتملا نينمؤملا ريمأ .ىولعلا نيدلا سمش
 - 840) دمحأ نب ىلع نبدمح هللاب روصنملا ءىجارسلا مامإلا نع ةزاجإلاب .ه ما/ا/

 ىنسحلا هللاب ديؤملا نب نسحلا نب نيدلازع .ىداحلا مامإلا نم هتزاجإب (ءاعنصب ه٠

 نب ىيحي ركب ىبأ نيدلا ىيحم ظفاحلا نميلا ثدحم هخيش نع (ه 141٠٠ - 8465) ىديزلا

 .ه 851 ةنس ىفوتملو هه7١4 ةنس دولوملا .ىضرحلا ىنايلا ىرماعلا ركب ىبأ .



 ةيطخلا خسنلا ء حالصلا نبا ةمدقم نم

 .مهو ءةنس نيتسو عضب ىف .هقوف نمف ىقيرزلا خيش نم :لاجر ةعبرأ ءالؤهف
 مهءاسأ انطبض هنمو - فورحلا ىلع - (ىناكوشلل علاطلا ردبلا) ىف مهمجارت ,نوفو رعم
 .ةافولاو دلوملا خيراوتو

 ,عساتلا نرقلا نم ,ىرماعلا ركب ىبنأ نيدلا ىيحم نيب دانسإلا ىف لاجر ةينامث مهيلي
 ” مو (ه٠38 - 70*) عباسلا نرقلا نم نيسحلا نب دمحم هتلادبع ىبأ نيزر نبا ىقتلاو

 ةخسنلا ترخأتف ,حالصلا نبا باتكل ةاورلا ديناسأ نم تيصقت ايف مهمجارت ىلع فقأ '

 نم سبتلا وأ لوصألا نم طقس ايف اهنع نغتسن مل نإو «نييلوألا نيتخسنلا نع كلذب

 .فالخلا عضاوم ىف حيجرتلا ىف اهب انسنأتسأ (ك ءاهمسرو اهطخ
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 كن دي دي

 (ع) ةيقارعلا ةخسنلا

 عم ىقارعلا ظفاحلل حالصلا نبا نتم نم ةقيتع لصأ ةخسنب اندوزتو

 ناكو (حالصلا نبا باتك نم قلغأو قلطأ امل حاضيإلاو دييقتلا) هباتك

 ىقارعلا دييقتل ءالصأ باتكلا نأ الول .ىلوألا خسنلا ردصتت نأ اهقح نم

 حيحصت ءاج اذهلو ءالالقتسا حالصلا نبا ةمدقمل سيلو .هحاضيإو

 ىذلا حالصلا نبا ىلع هتكنل هنأب هيف اًحرصم .عامسلاو ةءارقلل ىقارعلا

 نم ىغبني ام عم .هيدقت نم تقفشاف ءلصاوف نود دييقتلا ىف هنتم جردأ

 .لصولاو لصفلا ىفو طبضلا ىف ةخسنلا حلطصم ةفرعم ىف لجعتلا ءاقتا

 دييقتلا عم اجردم ,حالصلا نبا نتمل ةيقارعلا ةخسنلا فصو اذهو

 .حاضيإلاو

 .(ثيدح حلطصم 7) ةرهاقلاب ةيموقلا بتكلا راد ةنازخ ىف اهمقر

 ريزولا معنلا ىِلَو كّلِم) تناكو - ةيويدخلا - .(ةّينسلا ةرئادلا) ةنازخ نم اهيلإ تلآ

 (.هدجمو هْرِع ماد - ريبكلا ىلع دمحم هدلاول - ةَّدج ىلاو اشاب ميهاربا جاحلا

 سايقو .'مس ١7 ؟4 اهسايق ,ةرشع اتنثاو ةحفص اتئام ,تاقرو تسو ةئام اهقاروأ

 .ةملك ةرشع اتنثا رطسلا ىف ءارطس نيرشعو ةسمخ طسوتمب 'مس4١١١٠ةباتكلا|



 نإ ةيطخلا خسنلا «حالصلا نبا ةمدقم

 نود روطسلا هيف تقّسُن نقتم اهطخو ,كيمس ديج ميدق اهقروو تهاب دوسأ اهدادم
 .اهل ةلباقملا تاحفصلا نم ىلوألا تاملكلاب ىنميلا تاحفصلا رخاوأ تليذو .ةلودج

 نيزلا هخيش لصأ نم القن ىرهزألا ىحيفطألا نيدلا فرش خيشلا هطخب اهبتك

 نيرشعو نامثل نينثالا موي اهتباتك نم غارفلا ناكو) :ىرهزألا طخب اهيلعو .ىقارعلا

 .(ةئامعستو نيعستو ثالث ةنس كرابملا نابعش رهش نم تلخ

 تاغالب اهيلع ءسلاجم ىف .ءفنصملا هخيش ىلع نيدلا فرش خيشلا اهأرق مث

 ةخسنلا رخآ ىلع بتكو «خييشلا طخب عامسلا سلاجم ىلاوت عم تلاوت ةءارقلا

 .هتر وص ام

 نيدلا فرش لضافلا ئرقملا ثدحملا خيشلا يلع أرق هل دمحلا)

 هذه ٌبتاك ,هب هللا عفن ,ىرهزألا معنملادبع نب دمحأ نبا بوقعي

 عمسو .هللا همحر .حالصلا نبا باتك ىلع ءتكْلا هذه عيمج .ةخسنلا

 حلاصلا خيشلا نبا ليعامسإ ءادفلاوبأ حلاصلا ملاعلا مامإلا خيشلا كلذ

 روكذملا ءىراقلا دلو مهنم نورخآو ىبابنإلا فسوي نيدلا لامج

 ىف باتكلا لوأ نم سلاجم هتتافو ةريثك سلاجم عمس - دمحأ -

 رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو عساتلا ءاثالثلا موي ىف اهرخآ سلاجم

 ىنعو ىل زوجيام عيمجو كلذ اووري نأ مهل تزجاو ءنيعستو عست ةنس

 نيسحلا نب ميحرلادبع هبتكو مظنو رثن فيلأتو .زاجمو عومسم نم هتياور

 '"'"(املسمو هيبن ىلع ايلصمو ىلاعت هلل ادماح ىقارعلا

 ؛ أرق هيلعو ,ىقارعلا ظفاحلا باحصأ نم .ىرهزألا معنم ادبع نب ذمحأ نب بوقعي نيدلا فرش خيشلا )١(

 .برغملاب ,باتكلا ةعبط ترشن هتخسن نمو ,ىقارعلا لصأ نم هطخب هخسن ىذلا ( ةركذتلاو ةرصبتلا) باتك

 ىحيفطإلا ىرهزألا معنملادبع نب دمحأ نب بوقعي نيدلا فرش نب دمحأ «سابعلاوبأ باهشلا» هنباو

 ءوضلا ىف هرظنا .هيلإ رهصأو ىقارعلا نيزلا بحص ءامركو اددؤس ةرهاقلا نايعأ نم (همه5 - ١/لو؟0)

 .ىتيقلبلا جارسلا ذيمالت ىفو .ىواخسلل عماللا

 ظفاحلا مجرت «فسوي نب ليعامسإ خيشلا نب ىبابنإلا فسوي نيدلا لامج نب ليعاسإ ادفلاوبأ خيشلا »و

 . ةيبرعلاو هقفلا ىف أرقو انخويش نع ريثكلا ذخأ :لاق «ليعامسإ ةودقلا نبا نيدلا لاج» خيشلل رجح نبا

 ءابنإلا ) ىف هتافو خرأو «ارارم جحو هودقتعاو سانلا هبحأو ةبابنإب هيبأ ةيوازب عطقنا مث ءادج رثكأو لوصألاو

 (ه/م1573 ةنس



 ةيطخلا خسنلا ,حالصلا نبا ةمدقم لنض

 نيدلارصان .راتهملا نبا» لصأ نم .حالصلا نبا باتك نم ةيقارعلا ةخسنلا هذه
 .ىعفاشلا ىقشمدلا لصألا ىرصملا هللا دبع نب دمحم نب فسوي نب دمحم هللا دبع ىبأ
 نبا ىروز رهشلا نمحرلا دبع نب نامثع ورمع ىبأ نيدلا ىقت ظفاحلا ىلع عمس
 ءايشاب درفتو هرمع لاطو ..هرمع نم ةسماخلا ىف ,ثيدحلا مولع ىف هياتك :حالصلا

 ةبطخ نم القن ,راتهملا نبا لصأ ىلإ ىقارعلا ظفاحلا دنس اذهو "!(هالاه
 :لاق . لصألا طوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا ىلع حاضيإلاو دييقتلا هباتك

 ناظفاحلا نامامإلا ناخيشلا .روكذملا حالصلا نبا باتكب ىنربخأ دقو)
 نيدلا ءاهبو ىئالعلا ىدلكيك نب ليلخ ديعسوبأ نيدلا حالص ناعرابلا

 .هيقاب ةزاجإو باتكلا ضعبل لوألا ىلع اعامسو باتكلا عيمجل ىناثلا
 انربخأ :لاق .ىقشمدلا راتهملا نبا فسوي نب دمحم هعيمجب انأ :الاق
 يسوم نب نمحرلادبع نب نامثع ورمعويأ نيدلا ىقت مامإلا خيشلا هفلؤم
 .(...ىرمع نم ةسماخلا ىف .هيلع ةءارق .ىروز رهشلا

 دييقتلا عم حالصلا نبا نتم نم ةقثوملا ةليصألا ةخسنلا هذه
 دقو .حالصلا نبا باتكل ةدمتعملا خسنلا ىف اهعضوم ذخأت .حاضيإلاو
 نبا ةمدقمل هتعيط جرخأ نأ ,خابطلا بغار دمحم ةمالعلا خيشلل قبس
 ىلع اهيف هدامتعا لج نإ لاقو حاضيإلاو دييقتلاب اهنتم نم :حالصلا
 هخيش لصأ نم هطخب ةررحم .رجح نبا ظفاحلا عامس اهيلع ةخسن

 ىلع هبن هنأ ىلإ .خابطلا ديسلا ةعبط فصو ىف ترشأ دقو .ىقارعلا
 .. ثيدحلا مولع عاونأ نم اعون رشع ةعست [حرش] ىقارعلا ظفاحلا لافغإ

 .ظ/8م ىسافلا ىقتلل دييقتلا ليذ )١(
 ةاور ,حالصلا نبا ورمع ىبأ باحصأ لجأ نم (ه7405) دمحم نب فسوي نيدلادجم ,راتهملا نبأ » هدلاوو

 .حالصلا نبا ىلع ءورقملا ةيلصوملا ةخسنلا لصأ ىلع عامسلا ةقبط بتاك وهو .ثيدحلا مولع ىف هباتك
 - 194) مامإلا اهملاعو ةجحلا اهظفاح ,ءسدقلا ليزن ىعفاشلا ىقشمدلا ديعسويأ ,ىئالعلا حالصلا (؟)
 ديعتو رصم نكس .ةودقلا دهازلا ,ظفاحلا ئرقملا ةمالعلا هيقفلا .ىعفاشلا ىكملا ؛ليلخ نبا ءاهبلاو (ه0
 ثيدحلا مولع باتك ه (7 - 744)فسوي نب دمحم راتهملا نبأ نيدلا رصان ىلع عمس ةيردنكسإلا رغئب
 .و/64١ دييقتلا ليذ) هنع حالصلا نبال



 نو ةيطخلا خسنلا ,حالصلا نبا ةمدقم

 بيردت) نم عاونألا هذه دئاوف طقتلا هنأو ,حالصلا نبا باتك ىف

 (ىروباسينلا مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعمو .ىطويسلا ظفاحلل ىوارلا
 .(حالصلا نبا ةمدقم ىلع حابصملا) ناونعب القتسم اليذ اهلعجو

 حالصلا نبا نتم نم تطقس عاونألا هذه نأ ,مهولا ىلإ قبسي

 هيلع ءورقملا ىقارعلا ظفاحلا لصأ ئف حاضيإلاو دييقتلاب

 ,ىقارعلا نم لافغإ رمألا ىف سيل نأ ءربدتلا نم يلقب نيبتي ْنكل
 مولع عاونأ لك ىلع قيلعتلا مزتلي مل وهف .هبآتك. يسن نم طقسالو

 قلطمل دييقت ىلإ جاتحي ,ام ىلع. لب. ,حالصلا نبأ بانك ىف ثيدحلا

 :ةيلصتلاو دمحلاو ةلمسبلا دعب ,هباتك مدقي لاق .يلغمل حاضيإو

 مولع باتك حالطصالا ةفرعم ىف ثيدحلا لهأ فنصام نحأ نإف دعبو)

 رمز هل اَعَدو ,ىعوأف دئاوفلا ررغ هيف عمج .حالصلا نبال ثيدحلا

 نكامأو .هيف فلوخ دق عضوم ريغ هيف نأ الإ .اعوط تباجأف دراوشلا

 حتفتو هقلطم ديقت اكن هيلع عمجأ نأ تدرأف ,هيبنتو دييقت ىلإ جاتحت رَخأ

 ةحيحصب تسيل تاداريإ نيرخأتملا نم دحاو ريغ هيلع دروأ دقو .هقلغم

 نم اهب قلعتي الثل .هحيجرتو خيشلا مالك باوص نيبأو اهركذأ نأ تيأرف
 حلصي ال ام تاعاضبلا ىَجْرُم نم قفنيو .موقلا تاحلطصم فرعيال

 ا (...موسلل

 ؟(/1؟017/) مقرب ةخسن بتكلا راد اهنم تروص دقو

 نت د

 خسنلا تالباقم ىف ةيقارعلاب حالصلا نيا نتم نم انتعبط ىف ءاج اما

 تكن نم ءىقارعلا ظفاحلل ناك ام امأو (ع) هتمالعف ءاهنيب حيجرتلاو

 ىف (ةركذتلاو ةرصبتلا) وأ (حاضيإلاو دييقتلا) هباتك مساب حرصُيف ءاهيلع

 .امهيلع ةلاحإلا وأ امهنم لقنلا

 أ

 سانئتسالاو اهيلإ عوجرلا لخي م ,ةرهاقلاب بتكلا راد ةنازخ ف حالصلا

 2 .ةدئاف نم :فالخلا عضاوم ق اهب



 ةيطخلا خسنلا ,حالصلا نبا ةمدقم ليات

 :ىنادملا ةخسن

 ها/47 :(ثيدح حلطصم )١8 اهمقر

 ديرفو هرهد دحوأ لماكلا مامإلا ىلوملا فينصت .ثيدحلا عاونأ ةفرعم باتك) :ناونعب
 نباب فرع .نامثع ورمع ىبأ نيدلا ىقت نقتملا ظفاحلا قودصلا ةقثلا قرفلا ىتفم .هرصع

 .(نيمآ هحيرض رونو هحور ىلاعت هللا سدق ىروزرهشلا حالصلا
 .'مس17,0١١١ اهسايق - نيتئامو تاحفص ىنامث - عبرأو ةقرو ةئام ىف عقتو

 .رطسلا ىف ةملك ةرشع ثالث طسوتمب ارطس نورشعو ةئثالث اهترطسم
 ىناث ءاثالثلا موي اهتباتك تقو .ىنادمهل ا زيزعلادبع نب نمؤملادبع نيدلا ملع اهبتك)

 (ةيلاله ةياعبسو نيعبرأو ثالث ةنس كرابلا بجر رهش رشع

 هنم لوقنملا لصألا ىلإ ةراشإ نم ةيلاخ اهنكل .مدقلا ثيح نم انخَسن ةثلاث ىهف
 .عامسو ةياورل دييقتوأ غالب ىأ نم كلذك ةيلاخ

 ةيكرتلا ةخسنلا

 ه١6١١ :(تعلط .حلطصم - 7١؟١) مقر

 اهناونع "مس ١١١8 اهسايق ءارطس نورشعو ةئالث اهترطسم ,ةقرو نيعستو عست ىف

 ةفيرشلا ةخسنلا بتك) خسن ملقب (ثيدحلا لوصأ نم .حالصلا نبال كولملا ةبخن)
 نم غرفو .ريزو اشاب دمحم ىلوربوك ةسردمب ,ةينيطنطسق ةدلب ىف ىداقوتلا دمحم نب رمع

 :ةئامو نيسمخ ةنس ةرخآلا ىدامج فصتنم ىف رهظلا ةالص دعب سيمخلا موي اهخسن

 (فلاو

 .هنم خوسنملا لصألا ركذي ملو

 ٠ :ةيرصملا ةناخبتكلا ةخسن
 ةسمخ اهترطسم .ةئامو تاقرو رشع ىف ه ١70 :(حلطصم )٠٠١ مقر عومجملا لوأ ىف

 .رمحأ دادي ةلودجي .دوسأ دادمب "مس 10 50 اهسايق ءارطس نورشعو

 نيثالث ةنس كرابملا نابعش نم تلخ مايأ ةرشعل كرابملا نينثالا موي اهتباتك تق)
 (...فلاو نيتئامو



 نيد ةيطخلا خسنلا ٠ حالصلا نبا ةمدقم

00 

 (.ةددعتم . سلاجيو نكامأ ىف ةديدع ارارم فنصملا ىلع ثعمس ةحسن نم ُض

 كف دي



 حالصلا نبا نتم

 ةعبطلا هذه ىف

 ىخيش ةيصو .حالصلا نبا باتكل .ةدمتعملا ةيطخلا انخسن ىف رظنلا ليطأ انأو تركذ
 رصبأل «قيثوتلا نيزاوم ىف مّدقلا ةيبذاج ةمواقمب .هنع هللا ىضر «ىلوخلا نيمأ ذاتسألا»
 ّنأو انمز ثدحأ خسن نع هرخؤت ,ميدق طوطخم ىف ,للع نم ةيبذاجلا هذه هبجحت دق ام
 00 0 ْ .ةلاصأ

 عم اهنكل ,نرق وحن اههنع اهلصفي؛ةيبرغملاو ةيلصوملا نم انمز ثدحأ ةيقارعلا ةخسنلا
 لصألا اهطوطخم ىف هذه انتعبط ىف نتملل الصأ اهدمتعن نأب ةريدج تناك ءاهنمز رخأت
 لك حيحصتب -هيف كشال- هطخ هيلعو ىقارعلا ظفاحلا .فنصملا ىلع ءورقملا قيتعلا
 باتكلا ةياور ةزاجإب اهدعب هعيقوتو .هلصأب ةخسنلا ةلباقم ىلع مث ءابيرقت عامسلل سلجم
 (.مظنو رن نم .فيلأتو زاخو عومسم نم هنعو هل زوجيام) رئاسو .هنع

 باتك ًالصأ ىهف .ةردانلا اهتلاصأ ءارغإ ةمواقم ىلإ ,ةخسنلا هذه عم تجتحا ىنكل
 ىقارعلا نتم ىف اًجردُم اهيف حالصلا نبا نتم ءاج دقو .ىقارعلل حاضيإلاو دييقتلا
 عمججأ ةخسنلا تلخ دقو ...تالباقملاو تابقعتلاو تاعجارملاو مالعألاو لوقنلاب نوحشملا
 تاعي رفتلاو لوصفلاو عاونألا نيوانعل زيي نود لصولاو لصفلا تامالعو لصاوفلا نم
 نتم صالختسا «ةغلاب ةقشمب نكمي ناكو ..رطسأ لئاوأ اهتباتك وأ ,ةخسنلا دادم ريغ ٍدادم
 جاردإلا ًءاقتا اهنم هلوقن زييمت هتوفي ثيحب ىقارعلا ظفاحلا سيل ذإ ءاهنم حالصلا نبا
 غسا مل ,ىل ةفولأم ريغ اهيف مسرلا حلطصم نم تامالع ىلإ تهبنت ىنكل ,سابلإلاو
 لمجلا لصاوف زييق لامتحا نم رظنلا ىداب ىل رهظ ام الثم اهنم .داهتجاب اهيلع دامتعالا
 نع .حالصلا نبا لاوقأ لئاوأ زيبقو .فقو ةمالع اهنأك ( ه )ةلفقم ةريغص نوكس ةمالعب
 هيف رظنلا ناعمإ ىلإ هعم جاتحأ ام كلذ وحنو (هلوق) نم مالا فرح ٌدمب ,لوقتلا رئاس
 ىلاعت هللا رّسياذإ ,لاب ٌولخو غفت ىلع هقيقحتو ديرفلا طوطخملا اذه مسر نم هفلآ مل,

 .ناعاو

 هب تلباقف .هيلع ةلباقملا وأ هنم لقنلا عضاوم ىف هيلع ةلاحإلا .كلذك ٌترْذَح ىننإ لب
 نا



 ذغ ةعبطلا هذه ىل ٠ حالصلا نبا نتم

 ةلاحإلل اًريسيت ,ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا ةبتكملل (حاضيإلاو دييقتلا) نم ةيناثلا ةعبطلا
 ظ .اهيلع

 ف د ا

 نمر ةءارقبو - اهلصأ ة ةفرعم عم - اهمّدقب خسنلا رئاس ردصتت ,ةيلصوملا ةخسنلا

 .ىقارعلا لضفلا ىبأ ظفاحلا ىلع .

 ,نماثلا نرقلا ىف كلمتلاب «ميدعلا نبا نيدلا رصان» اهبحاص ىلإ َتلآ اهنأ الول

 قيرط نم .عاطقنالا اذه نع زواجتلا نكميو .عباسلا نرقلا ىف اهلصأب لاصتالا ةعطقنم
 مث ءابيرقت اهئلث ءاهنم هيلع ءورقملا ردقلا نكل ,ةلماك هيلع تئرق اهنأ ول ,ىقارعلا ظفاحلا

 نم لوألا مسقلا ايانث نم .عامسلاو ةءارقلا حيحصتب ميدعلا نبا رصانلل هتاغالب عطقنت
 لامتحا ءاقتنا عم.باتكلا رخآ ,نيتسلاو ةسماخلا عونل عونلا ةياهن ىلإ نيرشعلاو عبارلا عوتلا

 ىقارعلاو هه ا/07 ةنس ىف ىفوت ميدعلا نبا رصانلاف .هيلع ةخسنلا ةءارق لاكإ لبق هتافو

 . نئلو .نرق فصن نم رثكأب رصانلا ةافو دعب ىأ .هرمع نم نيرشعلاو ةعباسلا وحن ىف
 ,هيلعب اهتم ارقب هحابسو ةلمح اهيلع ىقارعلا عالطال اًديدقت ءاضيأ اذه نع زواجتلا نكمأ

 00 .:هئايب لمجمع اذه ٍللخ نم اهفصو ىف هيلإ انرشأ ام اهب ٌرضأ دقل

 (نيسمخلاو سماخلا عونلا) نم أدبت ءاهنم تاحفص رشع ردق ةخسنلا لئاوأ نم طقس

 لوألا عونلا نتم مث .عاونألا رخآ ىلإ هباتك ىف ثيدحلا عاونأل حالصلا نبا ةسرهف نم

 ريخألا رطسلا ادع - عاونألا عسوأ نم وهو [//7؟] ,ثيدحلا نم حيحصلا ةفرعم» هلك

 «ملعأ هّللاو ءلوصألا كلت هيلع تقفتا ام ةحصب ةقثلا ,فيرحتلاو ليدبتلاب» :هلوق .هنم

 .هيلإ هبنت نود .هدعب ايف ريبكلا طقسلا لبق ام جاردإب [ب/؟] ةيلاتلا ةحفصلا هب تئدب
 .جاردإلا اذه ىلع تاحفصلا ميقرت ىلاوتو

 لوأ أدبي ذإ ,ىقارعلا ظفاحلا ىلع ةخسنلا نم ءورقملا ىف هلك طقسلا اذه لخديالو

 دعب (نسحلا ثيدحلا) ىناثلا عونلا تاعيرفت ايانث ىف ءعامسلاو ةءارقلا حيحصتب هل غالب

 :هطخب هعيقوت ةروص هذهو ةخسنلا نم طقاسلا

 هأرق «ميدعلا نبا نيدلا لاك ةاضقلا ىضاق دلو .دمحم نيدلا رصان غلب)

 ءرظنو ثحب ةءارق ءسماخلا ىلإ تاعيرفتلا هذه نم ثلاثلا لوأ نم لع
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 هبتك .ىبلحلا ليلخ نب دمحم نيدلا ٌسمشو ,نمحر لاٌّدبع نيدلا نيز هّمعو
 .(نيسحلا نب ميحرلادبع

 ثيدحلا ةياور ةفص) نيرشعلاو سداسلا عونلا ايانث ىف عقو ام ,للخلا اذه نم دشأو

 مث ءاقحل هشماهب فيضأو ءرشع سداسلا عيرفتلا رخاوأ هنم طقس :(هئادأ طرشو

 عونلا :هيلات لوأ طقسو .عونلا متخي هبو .نورشعلاو ىداحلاو نورشعلا ناعيرفتلا
 نم طقسلا لبق ام جردأو «همولع نم ءىش ةدافإل وأ» :هلوق ىلإ ,نورشعلاو عباسلا

 صنلا ءاجف .نيرشعلاو عباسلا عونلا نم هدعب ايف ءنيرشعلاو سداسلا عونلا تاعيرفت

 .التخحم ابرطضم اطيلخ

 . ةحفص ايانث ىف عقي ذإ ,ةطوطخملا نم تاقرو عايض لامتحا ةنظم للخلا اذه سيلو

 ةخسنلا نم ءورقملا ىف لخديال ءاضيأ للخلا اذهو .اهرخآ ىف الو ءاطوأ ىف ال [ب/051]

 لوألا مسقلا ايانث نم ,عامسلاو ةءارقلا حيحصتب هتاغالب عطقنت ذإ ,ىقارعلا ظفاحلا ىلع

 .نيتسلاو سماخلا عونلا .باتكلا رخآ ىلإ - [1/57] (نيرشعلاو عبارلا عونلا) نم

 تارقفلل ماع جاردإب ةبيعم ءاهظافلأل لكشلا طبض ريرحتو اهطخ ديوجت عم اهنإ مث
 ةرقف زييمتوأ لصف ةمالع نود اًدرس لئاسملاو تاعيرفتلا ىضمتف ءلوقنلاو لمجلاو

 ءاهنم هانلقن اننأ ول .نتملا ىلع لقثن نأ الإ اهصن ةماقإ هعم نمؤي ال امم ءلقنل رصحوأ

 .فيحصتلاو ماهيإلاو جاردإلا عضاوم نم راثعلا ناظم ىلع هيبنتلاب
 صرحأو اقايس متأو اطبض حصأ ىهو (غ) ةيبرغملا ةخسنلا نم نتملا انمدق نأ ناكف

 اهب تقاض ىتلا ىشاوحلاو ررطلا ىفو «ةلباقملاو لقنلاو ةياورلا ىف جهنملا دعاوق مازتلا ىلع

 ٠ '  .ةقصلم تاقرو ىف اهب ءىجف ةخسنلا شماوه
 نيزر نبا غالبو ءحالصلا نبا نع نيزر نبا ىقتلا لصأ ىلإ اهدنس لاصتا عم اذه

 اهتءارق مث ه 7174 77 ىتنس ىف- نيترم ةخسنلل ليمج نبا سمشلا ةءارق حيحصتب

 تاقبط دييقتو ءرينملا نبا نيدلا رصان ةاضقلا زع ىلعو ,ىطساولا ركب ىبأ مجنلا ىلع
 نبا ةاضقلا زع ىلع عامسلا سلاجيو ءليمج نبا عرف ىلعو ءلصألا ةخسنلا ىلع عامسلا
 .رينملا

 خيرات نع - ه١ - اهخيرات رخأت نأ ةديرفلا اهايازم عم ,ةخسنلا هذه ريضيالف

 نأ حالصلا نبا ورمع ىبأ باحصأ مجعمل انجيرخت نم نيبت دقو - ه 371١ - ةيلصوملا |



 فوك ةعبطلا هذه ىف : حالصلا نبا نتم

 هيف لخدت ىنمزلا لاجملا اذهو .نماثلا نرقلا نم لوألا عبرلا ىتح دتما مهب دهعلا

 .اههاتلك (غ .ءص) ناتخسنلا

 . حالصلا نبا ورمع ىبأل لامأ نم اهيشاوح هب ترمع ام (غ) ةخسن ىلإ ىنسنآ امتو

 . ءهصنب ءاهنم ليلق ريغ ردق دجو ,عامسلاو ةءارقلا سلاجم ىفو ءالمإلا دنع هباتك نتم ىلع

 هترصبتو ىقارعلا دييقتك ,هباتك ىلع ةمئآلل تافنصم ىف اهضعبو (ص) شماوه ىلع ..
 نمم خويشل ,لامأو ةبصخ ىرخأ ررط نم (غ) هب درفنت ام عم «ىيقلبلا جارسلا نساحو

 ,مهبمل احاضيإو سبتلمو هبتشمل اطبضو مالعأل ّمجارت :اطوصأ وأ ,ةخسنلا مهيلع تئرق
 ربلادبع نبا ديهمتو ,هزييقو مكاحلا مولعو هعماجو بيطخلا ةيافكك ىربك لوصأ نم القن
 نبا رصن ىبأ ريمألا لامكإو ىنايجلا ىناَّسْعلا ىلع ىبأل لمهملا دييقتو ,هعماجو هباعيتساو
 بيذهتو ,ملسم حيحص حرش هلاكإو هراونأ قراشمو ضايع ىضاقلا عاملإو الوكام
 ...ىريشقلا حتفلا ىبأ ديعلا قيقد نبا حارتقاو ,هبيرقتو هداشرإو ىوونلا

 نمل تدهشو ءلقنلا اهب حصف اهرداصم نم انل روسيملا ىلع ررطلا هذه تعجور
 .ةياورلا ةعسب ةخسنلا هذه اولوادت

 :ةيئاعدلا ةلمجلا هتلت ,ىلملا وأ فنصملا اهيف ركذ امثيح هنأ .كلذك اهيلإ ىنسنآ امبرو

 نأ هبشي وهو «هللا همحر» :ءاعدلاب اولتم (ص) ىف ركذُي نيح ىلع «هاقبأو هللا هظفح»

 لوقنملا لصألا ىف ,باتكلا ىلمأ نيح هتايح ىف ال ,هتافو دعب خيشلل ىوارلا ءاعد نوكي

 ملس امل الّصأ ,ةقثوملا خسنلا ىف اهعضوم لاح ىأ ىلع ةيلصوملا ةخسنلل ىقب دقو

 عم هيف تقفتا اميف «ةريثك تسيلو ,ءفالخلا عضاوم ىف اهتياور حيجرت عم ,ماقتساو اهنم

 راهظإو مورخ ميمرت ىفو ,حيجرتلا ىف ةيقيرزلا ةخسنلاب سانئتسالا عمو .ةيقارعلا
 ْ .ناعتسملا هتلاو .سبلتم ةءارقو ءسومطم

 كن دن ان



 حالطصالا نساحم - 0

 باتك نم ةقثوم ةخسن ,ةرهاقلاب بتكلا راد ةنازخ ىف

 (حالصلا .نيا باتك نيمضتو حالطصالا نئماحت)
 حيحصتب هطخ اهيلعو «قيقلبلا جارسلا ىلع ةءورقم

 .""ةياورلا ىف نذإلاو .عامسلاو ةءارقلا '

 (ثيدح حلطصم )١4١ اهمقر

 دحاو اهترطسم ,."مس ١17,0 ٠١ اهسايق ,ةحفص 744 :ةقرو 4 اهقاروأ ددع

 .رطسلا ىف تالك رشع طسوتمب ءارطس نورشعو

 :هصن امب ءاهماتخ ىف هطخب عقوو .لبنحلا حالصلا اهبتك

 ىعفاشلا قيقلبلا رمع نيدلا جارس ماشلاو رصم ظفاح مالسإلا خيش
 [ظ/070١] (ىلاعت هللا .ةاقبأ -

 :هطخب .ةيلاتلا خف هلع: :هيط

 ايندلا جارس مالسإلا خيش ءانخيشو انديسو انالوم هفلؤم ىلع ةءارقإ ماهنأ)
 : تبيسلا ةليل كلذو ,ةيفاعو ريخ ىف هئاقب لوطب نيملسملا هللا .عتمأ نيدلاو

 ةراحب اهأشنأ ىلا هتسردكع ,ةئاعبسو نيعست ةنس ةدعقلا ىد رهش ىرشع

 (.للبتحلا ملاس نب دمحم نب دمحم :هنم ىلاعت هللا ليقتا .نيدلا ءاهب

 ىلع هأرقف .هاهنأ ةءارق باتكلا أذهل هنأب ,هالعأ هطخ عضو نم ريو قّدص)

 1 نيبلاطلا ديفم نيسردملا ردص نيملسملا قفم ملاعلا خيشلا وهو ,ىدل هققحو

 ” هقوطنم نم هيدبي امو همولعب هللا عفن ىلبنحلا نيدلا حالص .نيريتعملا لامج

 -نيطوطغم ىلع عالطإلا ةرورض نم - قيثوتلا طو رش نم تلمكتسا اب - لصألا ةخسنلا هذه انتفعأ )١(
 .ناملكورب امهركذ ١10( ناث :ىناطيربلا فحتملاو ١58, نيلرب) :ىف .نساحملا نم

 1١



 ١ لصألا ةخسنلا». حالطصالا نساح

 هتياور ىنعو ىل زوجي امو باتكلا اذه ىنع ىوري نأ هل تنذأو .هموهفمو

 د

 «ىرصملا لصألا ىسدقملا هللادبعوبأ .ملاس نب دمحم نب دمحم لينحلا حالصلا»

 ةنس تايفو ىف رجح نبا ظفاحلا هخرأ ,ةرهاقلاب نيرصقلا نيب ةديدجلا ةيرهاظلاب سردملا

 «ةلبانحلا ءاضقل نيعتو سّردو دافأو ,هبهذم ىف اعراب ناك» :لاقو ,ةئابعبسو نيعستو سمح

 هقفلاو ملعلاب نيروهشم ليلجلادبع همعو هوبأ ناك» :لاق .ىزيرقملا ىقتلا نع لقن مث

 ناكو ايحملا ليمج ىقتلملا نسح ايرك احمس ناكو :لاق .امهيلع ىبرأو اهب ىدتقاف نيدلاو

1١١ 
 !«ةيميت نبال بصعتي /

 .ةعس اهشماوهو اهتالكو اهروطس ىفو ,حضاو اهطخ .هملقب ةبوتكملا لصألا هتخسن

 نيمضت نم وه ايف اذه لكشيالو .لكشلاو طقنلا نم ابلاغ اهولخل اهتءارق بعصت امنإو

 نساحمل افالخ ءاققح اقثوم انيديأ نيب نتملا صنو .حالصلا نبا باتكل قيقلبلا

 اهنم ىرخأ ةخسن ىلع فقن م .ةديحولا انتخسن ىف -دئاوزلاو دئاوفلا - حالطصالا

 اهوزع هتوفي املقو .هدئاوزو هدئاوف ىف ىنيقلبلا لوقن نم .اهيف ام ىلع ةلباقملاو ةعجارملاف

 لوقنلا ةلباقم تناكف ..لاجرلاو ةغللاو لوصألاو هقفلاو ثيدحلا بتك نم اهرداصم ىلإ

 ,كلذ ادع ايفو .ةخسنلا طخ نم لكشملا زييقو لمهملا طبض ىلع ةنيعم اهوصأ ىلع

 .قايسلا هيجوت ىف ربدتلا ناعمإب ,لصاوفلاو لكشلاب طبضلا ةيلوئسم ٌتلمتحا

 انتعبط ىلع لقئنالأ انرثآ دقو حالصلا نبا باتك نيمضت :نامسق هيف زيمتي باتكلاو

 نساحم :ىناثلا مسقلا ىلع انرصتقاو ءاهيف الماك حالصلا نبا نتم دوجو عم .هلقنب هذه

 تارقف بقع أدبي ذإ «جاردإلاو سبللا اهيف نمو ةزيمم ىهو .هيلع قيقلبلا جارسلا

 )١( :ءابنإلا ١/ ,414تارذشلاو ,185 :ظافحلا ةركذتل دهف نبا ليذو ,ةنماكلا رردلا هعمو 7/6١".

 «لماعلا ملاعلا ىتفملا هيقفلا ىلبنحلا قشمدلا ليلجلادبع نب نمحر لادبع نب ماس نب دمح نيدلا سمش» هوبأ

 .ه الالا/ ةنس نابعش ىف ىفوت .ةرهاقلاب نسح ناطلسلا ةسردُب سردو ةلبانحلا سرادم ىف لزنف رصم ىلإ لقتنا

 نم ههيقفلا ىلبنحلا نيدلا مجن :ليلجلادبع نب نمحرلادبع نب ماس نب ليلجلادبع» لينحلا حالصلا معو .

 .هالا8 ةنس لوألا عيبر رهش ىف ةرهاقلاب ىفوت ءرصمب مهنايعأ



 لصألا ةخسنلاو : حالطصالا نساح ١0

 «تهتنا» ةملكب اهنم الك متخيو .ةدايزو ةدئاف :وأ .ةدايز :وأ .ةدئاف :هلوقب نيمضتلا
 جارسلا باتك تمدق ىننأ ول دو «نييو رقلا ءاملع ىئانبأ نم اميرك اليمز نأ ركذألو

 .هرئاس نود باتكلا رطش َتمّدق نأب لع ٍضرتعي الفا .ًالماك ىقيقلبلا

 ملام هيلع دري الف .حالطصالا نساحمب ىتعوبطم ناونع ُتدّيق نأب هتيقتا ام كلذو
 حالصلا نبا نتم دوجو هنع ىنغأ ىذلا .(حالصلا نبا باتك نيمضتو) :ناونعلا ىف هركذأ
 نساحملا ىلعأ الماك

 نتم عم الماك عوبطملا (حاضيإلاو دييقتلا) باتك ىف امع ءانهه رمألا فلتخيو
 .ةيدنطا ةعبطلا نع ةيفلسلا ةعبطلل رشانلا فرصت نم كلذف .هالعأ هماتتب حالصلا نبا
 اى .هيف حالصلا نبا نتمو (ب/7017037 مقر ءةيرصملا بتكلا راد طوطخم اهعم ركذ دقو

 ,حاضيإلاو دييقتلا نتم ىف جردم (ثيدح حلطصم 77 مقر) هنم رّوص ىذلا لصألا ىف

 .هنع لقتسم ريغ

 .بينأ هيلإو تلكوت هيلع .نيعتسأ ىلاعت هللاب

 كف م



 تاطوطخمل أ نم ةروصم تاحفص





 متيجيئارمتلا هني 2

 ”هاّدَسَر انِرْمُأ ْنِم اَنل ْنيحَو َةَمْحَر َكنُدَل نم اَنتاَ اَنيَر#

 اعلاب اًدمح ,هاضر ىرحت نَم ىفاكلا .هاقتا نم ىقاولا .هادهتسا نم ىداهلا هلل دمحلا
 جار اجر ام ءلك لآو نييبنلاو انيبن ىلع نالمكألا مالسلاو ةالصلاو .هاهتنمو ماعلا َدَمأ
 .نيمآ نيمآ .هامحرو هت رفغم

 ٠ روكذ هبحي .ةعفانلا نونفلا عفنأو ,ةلضافلا مولعلا لضفأ نم ثيدحلا ملع نإو اذه

 - مهتلاّدَر الإ نناثلا نم فرك الو .مهتلمكو ءاملعلا وققحم هب ىنعيو ؛مهتلوحفو لاجرلا

 .اهنويع ناسنإ وه ىذلا هقفلا ايسال اهنونف ىف الون مولعلا رثكأ نم وهو .مهتلفسو
 نم هب َنيَلخُما مالك ىف للخلا رهظو .ءاهققلا ىفنصم نم هنم نيلطاعلا طلغ رثك كلذلو

 | .ءاملعلا

 هظافح ٌريداقم ةعيفر .هتبلط عومج ةميظع .اًيظع ىضم ايف ثيدحلا نأش ناك دقلو
 , ملف .ةلهآ هلهأب هيناغمو .ةضغ مهئاقبب هنونف نانفأو ةّيَح مهتايحب همولع تناكو .هتلمحو

 )١( اهلبقو «حالصلا نبا» هالمأ امك نتملا اهب لهتسي ىتلا ةيركلا ةيآلا هذه نم ءادتبا اًعيمج انخسن ىقتلت "

 انخيش ىلمأ ام اذه .نيركاشلا دمح هلل دمحلاو ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب] :(ص) ىف اهصن ,خيشلا مساب ةجابيد

 ورمع وبأ نيدلا ىقت :قرفلا ىتفم .ءاملعلاو ظافحلا ةجح .نقتملا طباضلا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا هيقفلا انالومو '

 مالسإلا هللا عتم  حالصلا نباي فورعملا ىعفاشلا ىروز رهشلا رصن ىبأ نب نامثع نب نمحرلا دبع نب نامثع

 ةيكلملا ثيدحلا رادب ةئاتسو نيثالث ةنسل كرابملا ناضمر رهش نم عباسلا ةعمجلا موي ىف  هئاقب لوطب نيملسملاو

 .[نيمآ ناوضرلاو ةرفغملاب هذمغتو نانجلا اهئشنم ىلاعت هللا باثأ ءقشمد ةسورحمب ةيفرشألا

 .مي رك اي رسيو نعأ مهللا .ميحرلا ن نمح لا هللا مسب :(ز) ىقو

 نب نمحرلا دبع نب نامثع ورمع وبأ نيدلا ىقت .ظفاحلا ىتفملا لماعلا لضافلا ملاعلا مامإلا انخيش لاق]

 :التو .هنع هللا ىضر ءحالصلا نباب فرع .ىعفاشلا ىروز رهشلا ىرصنلا رصن ىبأ نب ىسوم نب نابثع

 .4اًدشر انرمأ نم انل ءىيَهو ةمحر كندل ْنِم انآ انّير#
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 نساحملاو ةمدقملا ةبطخ 1

 مه امنإ هلهأ راص نأ ىلإ لاحلا هب تضآ ىتح .ساردنا ىف لزي ملو ءضارقنا ىف اولازي

 قع هعامس نم رثكأب لمحت ىف بلغألا ىلع م ال دنا ةقيعش تلا ةلل مر
 نيدعابم .هردق لج اهب ىتلا هّمولع نيِحرّطُم ءالطُع هتباتك نم رثكأب هدييقت ىف ىنعتت الو 0

 نع لئاسلاو ءاًفشاك هل ىفلُي ال هلكشم نع ثحابلا داك نيحف .هرمأ مخف اهب ىتلا هفراعم

 ةفرعم باتكب .عمجأ ٌدمحلا هلو ىلاعتو كرابت .ميركلا هللا َّنَم ءافراع هب ىقلي ال هملع

 مكحأو .َةّيبألا هتالكشم نع فشكو .ةيفخلا هرارسأب حابأ ىذلا اذه ثيدحلا ملع عاونأ
 حرشو .هلوصأ حضوأو ,هماسقأ لّصفو .هماكحأ نيبو ,هملاعم رانأو .هدعاوق دعقو هدقاعم

 هيظعلا هللاف .هدئارفو هتكن دراوش صنقو .هدئاوفو همولع تاتش عمجو .هلوصفو هعورف

 هيلإ السوتم ءلهتبأو عرضأ هيلإو ,لأسأ  عنملاو ءاطعإلاو عفنلاو رضلا هديب ىذلا -
 ' «ىفوأو كلذ لكب اًيفاو ,"'ىلمأو كلذب ايِلَم هلعجي نأ .عيفش لكب هيلإ اًعفشتم ,ةليسو لكب
 تلكوت هيلع هللاب الإ ىقيفوت امو .بيحجم بيرق هنإ ءنيرادلا ىف هب عفنلاو رجألا مظعي نأو
 *.لينأ هيلإو

 )١( فنصملا لمعتسا .ىفوأو كلذ لكب ايفو ,لمأو كلذب اّيلم - هللا  هلعجي نأ :هلوق] : ىقارعلا دييقت ىف '

 :مطوق نم زومهم لوألاف الإو .قوأو ايفو : هلوق ةيسانمل ءايلاب هبتكو فيفختلا ىلع زمه ريغب «ىمأو اًيلم» انه

 .ىرهوجلا هلاق .نادودمم ةءالملاو ءالملا ّنيَب ءىلم وهو .ةقث ىأ ءاًئيلم راص ىأ :زمهلابو ماللا مضب ؛لجرلا ؤلم

 طخ) ةيرصملا بتكلا رادب ىقارعلا دييقت ىلع لبوقو [ملعأ هللاو ١" .(ثيدح حلطصم

 :حالطصالا نساحم *

 ,ةنسلا ةمدخ ثيدحلا لهأ حنم ىذلا هلل دمحلا .ْرّسَي بر ,ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 دمحم ءايبنألا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو .ةنملا هب تمظع ام اهمولع عاونأ نم مه رهظأو

 دعب امأ .ةنجلا ةحوبحب ىلإ مهراثآب لصوتف مهعبت نم ىلعو .ةنجلاو سنإلا عيمجل ثوعبملا

 دقلو .ثيدحلا مولع عاونأ ةفرعم ,بغارلا هيف بغريو بلاطلا هب ىتتعي. ام مهأ نم نإف
 اًعفن اهرثكأو اًعمج اهنسحأ نمو .ثيدحلاو ميدقلا ىف ءاملعلا نم عمج كلذ ىلع ملكت

 مظعم هيف هيف رهظأ ىذلا .حالصلا نبا ورمع ىبأ ةمالعلا ظفاحلا باتك ءاًعقو اهمظعأو

 رومأ حاضيإو ,ةمهم تادايز ىلإ ةراشإلا عم .هراثآ ىفتقأل هراصتخا تدصق .حالطصالا

 -هترابع ىرحتأو .هلفغأ ام ىلع هيبنتو ٍطسب ةهج نم .هل حرشلاك نوكي ثيحب ءةملم.:



 ١ / ثيدحلا مولع عاونأل حالصلا نبا ةسرهف

 :هعاونأ ' '!ةسرهف هذهو

 .ثيدحلا نم حيحصلا ةفرعم : اهنم لوألاف

 .هنم نسحلا ةفرعم : ىناثلا

 .هنم فيعضلا ةفرعم : ثلاثلا
 .دنسملا ةفرعم : عبارلا
 .لصتملا ةفرعم : سماخلا

 .عوفرملا ةفرعم : سداسلا

 .فوقوملا ةفرعم : عباسلا

 .عطقنملا ريغ وهو  عوطقملا ةفرعم : نماثلا
 .لسرملا ةفرعم : عساتلا

 .عطقنملا ةفرعم : رشاعلا

 .لضعملا ةفرعم : رشع ىداحلا
 .قيلعتلا ىف اهنمو ءَنَكَنَعُملا دانسإلا ىف اهنم :تاعيرفت هيليو

 .سلدملا مكحو ,سيلدتلا ةفرعم : رشع ىاثلا
 .داشلا ةفرعم : رشع ثلاثلا

 .ركنملا ةفرعم : رشع عبارلا

 تسرهف بتكت] :اهصن ةيشاح (ز) شماه ىلعو [تسرهف] :(ز ص) ىو .ةطوب رم ءاتب (ع ,غ) نم )١(

 ةانثملا ءاتلاب اهنأ باوصلا : رجح نبال حاصفإلا ىف لاق ,طقف ءاهلاب اهتباتك امأو .قوف نم .ةانثم ةرورحم ءاتب

 ,نيسلا ناكسإب ,تسرهف :ناسللا فيقثت بحاص لاق .أطخ وهو ءاهلاب مهضعب اهيلع فقو ارو ءاماغدإو افوقو

 سره :اهنم سانلا لمعتساو :لاق ,«هتسراق » هظفل ءبتكلل ددعلا ةلمج : ةغللا ىف اهانعمو ,ةيلصأ هيف ءاتلاو

 :لاقي ,ةكلذفلاك ,ردصملا ةسرهفلاو ددعلا ةلمج مسا :تسرهفلا امنإو .جرحد لثم .ةسرهف اهسرهفي ّبتكلا

 .[ىهتنا .هتلمج ىلع فقو اذإ ءًباسحلا َكَلْزَ

 هتيمسو .اهانعمو اهظفل نع خيراوتلاو تاياكحلا ليزأ ال نأ ىخوتأو ءاهانعم وأ-

 .هب عفنلا رثكي نأ ىلاعت هللا نم وجرملاو (حالصلا نبا باتك نيمضتو حالطصالا نساح)

 وهف «ليزجلا هئاطع نم انيلع حتفي نأو .هبلطم رهاوج عاونألا هذه دصاقل رهظي نأو

 و/١ «.ليكولا معنو انيسح
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 رشع سماخلا

 رشع سداسلا

 رشع عباسلا

 رشع نماتلا
 رشع عساتلا

 نورشعلا

 نورشعلاو ىداحلا

 نورشعلاو ىناثلا

 نورشعلاو ثلاثلا

 نورشعلاو عبارلا

 : نورشعلاو سماخلا

 : نورشعلاو سداسلا

 نورشعلاو عباسلا

 نورشعلاو نماثلا
 نورشعلاو عساتلا

 نينالث ىفوملا
 نوثالثلاو ىداحلا

 نوثالثلاو ىناثلا

 نوثالثلاو ثلاثلا

 نوثالثلاو عبارلا

 نوثالثلاو سماخلا

 : نوثالثلاو سداسلا

 .ديناسألا لصَتم ىف ديزملا ةفرعم :

 ثيدحلا مولع عاونأل حالصلا نبا ةسرهف

 .دهاوشلاو تاعّياتملاو رابتعالا ةفرعم :

 .اهمكحو تاقثلا تادايز ةفرعم :

 .دارفألا ةفرعم :

 .للعملا تيدحلا ةفرعم :

 .ثيدحلا نم برطضملا ةفرعم :

 .ثيدحلا ىف جردملا ةفرعم :

 .عوضوملا ثيدحلا ةفرعم :

 .بولقملا ةفرعم :

 .هثياور ٌُدَرَت نمو .هتياور لّبقت ّْنَم ةفص ةفرعم :
 .هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك ةفرعم :

 ذخألا هوجو رئاسو .اهماكحأو .ةزاجإلا عاونأ نايب هيفو
 .ْمَج ملِعو .لمحتلاو
 فراعم هيفو .هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ةفرعم

 .ةقئار ةمهم

 هيفو .كلذب ٌقّلعتي امو هئادأ طرشو ,ثيدحلا ةياور ةيفيك ةفرعم
 .ملعلا اذه سئافن نم ريثك

 .ثّدحملا بادآ ةفرعم :

 .ثيدحلا بلاط بادآ ةفرعم :

 .لزانلاو ىلاعلا دانيسإلا ةفرعم :

 .ثيدحلا نم روهشملا ةفرعم :

 .ثيدحلا نم زيزعلاو بيرغلا ةفرعم :

 .ثيدحلا بيرغ ةفرعم :
0 

 .لّسلسملا ةفرعم :

 .هخوسنمو ثيدحلا خسان ةفرعم :

 .اهنوتمو ثيداحألا ديناسأ نم فححصملا ةفرعم :

 .ثيدحلا فاتخم ةفارعم



 نوثالثلاو نماثلا
 نوثالثلاو عساتلا

 نيعب رأ ىفوملا

 نوعبرألاو ىداحلا

 نوعبرألاو ىناثلا .

 نوعيرألاو ثلاثلا

 نوعيرألاو عبارلا

 : نوعبرألاو سماخلا

 : نوعبرألاو سداسلا

 نوعبرألاو عباسلا

 نوعبرألاو نماثلا

 نوعبرألاو عساتلا

 نيسمخ ىفوملا

 نوسمخلاو ىداحلا

 نوسمخلاو ىناثلا
 نوسمخلاو ثلاثلا

 نوسمخلاو عبارلا

 ك1. ثيدحلا مولع عاونأل حالصلا نبا ةسرهف

 .اهلاسرإ ٌيفخلا ليسارملا ةفرعم :

 ا'"'هبنع هللا ىضر .نيعباتلا ةفرعم :

 .رغاصألا نع ةاورلا '')

 .ضعب نع مهضعب نارقألا ةياور نم هاوسامو .جبدملا ةفرعم :
 .ةاورلاو ءالعلا نم تاوخألاو ةوخإلا ةفرعم :

 .ءانبألا نع ءابآلا ةياور ةف رعم :

 .ءابآلا نع ءانبألا ةياور ةفرعم : كلذ سكع

 دعابت ءرخأتمو ,مدقتم :نايوار هنع ةياورلا ىف كرتشا نم ةفرعم

 ."!اهيتافو نيب ام

 .ٌدحاو وار الإ هنع وري مل نم ةفرعم :
 .ةدّدعتم ٍتوعن وأ ةفلتخم ٍءاسأب ركُد نم ةفرعم :

 .ءالعلاو ةاورلاو ةباحصلا ءاسأ نم تادرفملا ةفرعم :

 .قكلاو ءارسألا ةفرعم :
 .ىتكلا نود .ءامسألاب نيفو رعملا تك ةفرعم :

 .نيثدحملا باقلأ ةفرعم :

 .فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم :

 ا”"قرتفملاو قفتملا ةفرعم :
 : نوسمخلاو سماخلا
 : نوسمخلاو سداسلا

 '*”نيعونلا نيذه نم بكرتي عون
 . ميدقتلاب نيزيامتملا ءبسنلاو مسالا ىف نيهباشتملا ةاورلا ةفرعم

 .بألاو نبالا ىف ريخأتلاو

 .جرخملا نايب عم اَقَحَل هشماهب فيضأو (غ) نتم نم [مهنع هللا ىضر] طقس )١(

 .(غ) شماهو (ص) نم انه امو [رباكأ] :(ز ,.ع ,غ) نتم ىف )١(

 .ىلبلا رثأ نم بوقثم (غ) ىف هعضومو (ع ءز ءص) نم (5)
 .(ز ,ع) نم لقنف (غ) ةخسن نم ةقرو وحن هرادقم طقس أدبي انه نم (4)

 | .حيفصتلا ىلاوت عم .ةعوبطملا نم ةحفص نيرشعو نيتنثا وحن هرادقم (ص) نم طقس أدبي انه نم (0)

 .(ن .ع) ةخسن نم هانلقن



 ثيدحلا مولع عاونأل حالصلا نبا ةسرهف 6

 .مهئابآ ريغ ىلإ نيبوسنملا ةفرعم : نوسمخلاو عباسلا

 .اهرهاظ فالخ ىلع اهنطاب ىتلا باسنألا ةفرعم : نوسمخلاو نماثلا'

 .اهريغو تايفولا ف ةاورلا خ خيراوت ةق رعم : نيكس ىفوملا

 .ةاورلا نم ءافعضلاو تاقثلا ةق رعم : نوتسلاو ىداحلا

 .تاقثلا نم هِرمُع رخآ ىف َطّلَخ نم ةفرعم : نوتسلاو ىناثلا

 .ءاملعلاو ةاورلا تاقبط ةفرعم : نوتسلاو ثلاثلا

 .ءالعلاو ٍةاورلا نم ىلاوملا ةفرعم : 2نوتسلاو عبارلا

 .مهنادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم : نوتسلاو سماخلا

 .ىصخي ال ام ىلإ عيونتلل لباق هنإف كلذ ىف نكمملا رخآب سيلو ءاهرخآ كلذو

 نم امو ءاهتافصو ثيدحلا نوتم لاوحأ الو ,مهتافصو ثيدحلا ةاوُر لاوحأ ىَصْخَت ال ذإ

 هنكلو .هلاح ىلع عون ىه اذإف .اهلهأو ركذلاب ٌدَرفَت نأ دّدصب ىهو الإ ةفص الو اهنم ةلاح

 .*ليكولا معنو هللا انبسحو ءبرأ ريغ نم ٌبَصَن

 . :حالطصالا نساحم *

 هنإف نكملا رخآب سيل كلذ نإ :لاقو هللا همحر .ورمع وبأ خيشلا بتر اذكه»

 |.ناكل هب قيلي ام بناجب عون لك ركذ خيشلا ن نأ ولو ىصي ل( عيوش ليل

 ااهلخادت نكمي اًرومأ ركذ دقف اضيأو .لضعملاو لسرملاو عطقنملا ,دنسملا بناجب ركذي نآك ْن

 هللا ءاش نإ دياوزلل تاراشإلاو دئاوفلا ىلع هيبنتلا عم ء.هركذ ام ىلع لاحلا ىرجن انكلو

 ةباحصلا ةياور : ىهو ءنيبيو كلذ رهظي اى .نيعبسلل ةلمكت ,ةسمخ عاونألا ىف اندزو .ىلاعت

 دانسإلا لاجر نم كرتشا نم ةفرعم .ضعب نع مهضعب نيعباتلا ةياور ءضعب نع مهضعب

 كلذو «نوتملاب قلعتملا خيراتلا ءثيدحلا بابسأ ةفرعم .كلذ ريغ وأ ميلقإ وأ دلب وأ هقف ىف

 .هجو/١ «قيقحتلا كلسمل قيفوتلا هللا لأسأو .نونفلا ىف عفني ام

 .ةبخنلا حرشل ءرجح نبا ةبطخ رظناو -



 ثيدحلا مولع عاونأ نم لوألا عونلا

 .”فيعضو ءنّسحو ,حيحص :ىلإ ٌمسقني هلهأ دنع ٌتيدحلا نأ ,ىايإو هللا كملع ,ُملعا

 طباضلا .لذعلا لقنب هدانسإ ٍلصتي ىذلا ٌدنسملا ثيدحلا :وهف حيحصلا ُثيدحلا امأ

 .الْلعُم الو اًذاش نوكي الو ؛هاهتنم ىلإ ,طباضلا ٍلدعلا نع

 ,ةحداق َدَّلِع هيف امو ,ذاشلاو لّضعملاو عطقنملاو لّسرملا نع ٌرارتحا ءفاصوأألا هذه ىفو

 .ىلاعتو كرابت هللا ءاش نإ اهّركذ قأي عاونأ هذهو ء حرج عون هيوار ىف امو

 .تيدحلا لهأ نيب فالخ الب ,ةحصلاب هل مكي ىذلا ُتيدحلا وه اذهف

 هكككتتتككككككككسس 225252525252594 ااا

 :حالطصالا نساحم *

 سيل ءرمألا سفن ىفو .قبس امك كلذ ىلع ٌديزي ةيمستلا ىف نيثّدحملا حالطصا : ةدئاف»

 ىف بتارملا ىلإ ةبسنلاب ٌىحالطصالا ,روكذملا ماسقنالاب دارملا لعلو .هلباقمو ٌحيحص الإ

 عون ىف قأيسو .ةلمجلا هذههل ٌليصفت كلذ دعب قأي امو ,ةلمجلا ىف همدعو جاجتحالا

 «تهتنا .هجّرخي طبضلاو ةلادعلا ٌركذو «حيحصلا» عم هتجرد ةفئاط نأ «نّسحلا»

 .رهظ/١

 :راثآلا ىناعم حيقنت حيضوتو 2.١9 :ركفلا ةبخنو ةعوبطملا نم 4-11 :(حاضيالاو دييقتلا) رظناو -

 مولع ىف نيفنصملاو داقنلا راظنلاو ظافحلاو نيثدحملاو ةاورلا مالعأب نوحشم .ةمدقملا نتم نأ ىلإ انه هبنتو

 سرهق ىف مهب انفرعف ,مالعألاب فيرعتلا نع شماوطلا قيضت ثيحب .همالعأب نساحملا نتم هعمو .ثيدحلا

 .نتملا شماه ىلع هب فيرعتلا ىلإ ةرورضلا وعدت ام الإ ,مالعألا
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 ,هيف فاصوألا هذه دوجو ىف مهفالتخال ثيداحألا ضعب ةحص ىف نوفلتخي '”دقو
 .*لّسرملا ىف اك ,"فاصوألا هذه ضعب طارتشا ىف مهفالتخال وأ

 :فاصوألا رئاس عم هدتس لصتا هنأ هانعمف « حيحص ثيدح اذه» :اولاق ىمو

 .ةروكذملا
1 

 ُلْذَع هتياورب ُدرفني ام هنم ذإ ءرمألا سفن ىف هب اًعوطقم نوكي نأ هط رش نم سيلو
 .لوبقلاب اهيقلت ىلع ةمألا تعمجأ ىتلا رابخألا نم سيلو .دحاو

 سفن ىف ٌبذك هنأب. اًعطق كلذ سيلف «حيحص ريغ هنإ» : : ثيدح ىف اولاق اذإ كلذكو

 طرشلا ىلع هدانسإ حصي مل هنأ هب ذارمل امنإو .رمألا سفن ىف اَهْدِص نوكي دق ذإ ,رمألا

 .ملعأ هللاو .روكذملا

 :ةمهم دئاوف

 ىلإ عوفتيو ٠ .ةركذ قيس اك هيف يفلتعو هيلع م عونتي ٌحيحصلا : :اهادحإ

 نكت بسحب ةوقلا ىل ٌتوافتت حيحصلا تاجرد نإ مث .كلذ نيبو ءبيرغو روهشم

 0: [اسقأ ىلإ كلذ رابتعاب مسقتتو .اهيلع ٌةحصلا ىنبنت ىتلا ةروكذملا تافصلا نم ثيدحلا

 «كلذ ةرمغ ء اوضاخ ثيدحلا ةمئأ نم ةعامج نأ : ىلع "إلا لع عال هنأب

 )١( :ىقارعلا دييقت رظنا ١ :هترصبتو 16/1 1

 ىف قلطي الا راتخملاو :باتكلا اذه هرصتخم ىف نائكرتلا نيدلا ءالع خيشلا لاق] :ةيشاح (ز) شماهب 68

 .[ديناسألا حصأ هنأ دانسإ

 : هيلي .ذاشلاو لسرملا ىف اك : ىنيقلبلا نيمضت ىف : نساحملا #
 .هعضوم ىف نيبنس امل ؛حيحص ٌداشلا نإ ٌدحأ لقي مل :لاقيال :ةدايزو ةدئاف»
 ريتعياال ,نييلوصألاو ءاهقفلا نم هلبقيال نمو ؛هجرخي ام طرتشيال لّسرملا لبقي نمو

 ٌفيرعتف ؛طبضلاوأ ةلادعلا ىلان ام هدنع ٌحداقلا لب ءثَّدحملا اهربتعي ىتلا للعلا نم
 .ظ/١ «ىهتنا .طباضلا ,لدعلا لقنب هدانسإ لصتا ام :هدنع 0



 ١0 ثيدحلا نم حيحصلا ةفرعم : لوألا عونلا

 ماس نع ٌىرهزلا : اهلك ٍديناسألا حصأ” :لاق هنأ «هيوّهار نب ّقحسإ» نع انيورف .
 «سالفلا ىلع نب ورمع» نع انيورو .«لبنح نب دمحأ» نع هّوحن انيورو ")ويب نع

 / نع هّوحن انيورو .“ىلع نع "'!ةديِبَع نع نيريس نب دمحم :ديناسألا حصأ” :لاق هنأ .
 .اههريغ نع كلذ ىورو «ىقنيدملا نبا ىلع»

 نم مهنمو 1 «ىنايتخّسلا ٌبويأ» هلعجو '!«دمح» نع ىوارلا ٍَغ نم مهنم مث

 0 «نوع َنبا» هلعج

 نع ميهأ ربإ نع /'"شمعألا :اهدوجأ“ :لاق هنأ «نيعم نب ىيحب» نع هيورن |أيفو

 :لاق هنأ « ةييش ىبأ نب ركب ىبأ » نع انيورو .*“هّللادبع نع «.ةمقلع .

 .اهنع هللا ىضر باطخلا ني رمع نب هللا دبع نب ماس )١(

 .بلاط ىبأ نب ىلع نع ىوري ءىنالسلا ورمع نب ةديبع وهو :ءايلا ناكسإو ءايلا رسكب] (ز) شماهب (؟)

 .[تق-ماللا حتفب هنووري ثيدحلا لهأو .دارم نم نطب .ماللا ناكسإب ءىنالسلا :لمهملا دييقت ىف ىلع وبأ لاق

 ملسم نب سيق نب ةديبع وه : ىنيدملا نبا ىلع لاقو ..» : ىناسغلا ىلع ىبأل (لكشملا زييقو لمهملا دبيقت) ىف

 .ماللا ناكسإب «ءىفالس :هبسن ىف بيبح نب دمحم لاق اذكه ,ةعاضق ىف نالس :لاقيو .دارم نم ىح ىنالسلا

 أ[ )٠١١ :نيخيشلا ىنعي «.هل ايور دوعسم نباو ىلع باحصأ نم ءاذه ةديبعو .ماللا حتفب هئووري ثيدحلا لهأو

 .نالس باب :بيبح نبال اهفلتؤمو لئابقلا باسنأ فلتخم عم (ةرهاقلاب تاطوطخملا دهعم ةروصم

 وه  هنع هللا ىضر ىلع نع - ىنالسلا ورمع نب ةديبعب هنع ىوارلا ريغ ىذلاو .ني راس نب دمحم (9:)

 ١18/١(. ةرصبتلا) ىف ىقارعلا ىلع لياقو .مكاحلا دنع ىنيدملا نبا

 لمع ىلإ ةبسن :هنم طبضلاو (توريب ٠١8/١ بابللا) ىقو [دولجلا عيب ىلإ ةبسن] :(ز]) شماه ىلع (4)

 .مدأي تسيل ةيناضلا دولجلا وه ,هعيبو نايتخسلا

 .(ع) ظفاحلا ىرصبلا نوع ويأ [هللا دبع همسأ .نوع نبا] :(]) شماه ىلع (5)

 نارمع ىبأ ,ىعخنلا ديزي نب ميهاربإ نع .ىفوكلا دمحم وبأ ,ىلهاكلا نارهم نب ناييلس ,شمعألا (3)
 دوعسم نب هللا دبع نع  ةتسلا دنع مهثيدح ةثالثلاو  ىفوكلا لبش ىبأ .ىعخنلا سيق نب ةمقلع نع .ىفوكلا

 0 هلع هللا ىضر ىفوكلا نمحرلا دبع ىبأ :ىلذهلا

 :ىنيقلبلا نساحم *

 ؟ىرهزلا لثم شمعألا :كلذ لاق ال ىيحيل ٌناسنإ لاق :مكاحلا باتك ىف : :ةدايز»

 لمعي ناكو .ةزاجإلاو ضرعلا ىري ىرهزلا َلثم نوكي نأ شمعألا نم تئرب :لاقف

 هّملع ركذو .ناطلسلل بناجم روبص ريقف :لاقو هحدمف «شمعألا» ركذو .ةيمأ ىنبل

 0 .هعروو نآرقلاب



 .*“ىلع نع .هيبأ نع ءنيسحلا نب ىلع نع .ىرهزلا :اهلك ديناسألا ' '”حصأ 2 ا 2 8 5 4 )00( 03

 ديناسألا حصأ” :لاق هنأ (حيحصلا) ) بحاص «ىراخبلا هللا دبع ىبأ» نعا انيورو

 : “.رمع نبأ نع عفان نع كلام :اهلك

 لجأ نا كلذ قلع « ىميمتلا رماط نب رهاقلا د دبع روصنم بأ ا قبو

222222 0 

 .(غ) نم طقسلا ىهتنا )١(

 ىذلا وهو “ديناسألا دوجأ” ةغيصب هنع «مكاحلا» هركذ «ىنيدملا نبا» نع قبس امو ت

 :ةغيصب هنع هلقن « لبنح نب دمحأ» نع قبس امو .«نيريس نبا» نع نوع نّبا» ريغ

 م مهنم لجر لاقو .مهعم ٍةعامج ىف ىنيدما نباو ىبحيو دحأ نيب ارئاد كلذ ناكو "د ادوجأ"

 ,ةملس مأ ىخأ رماع نع .بيسملا نبا نع .ةداتق نع ,ةبعش ديناسألا دوجأ”

 :(بطلا ىف .ىذمرتلا عماج) ىفو .ةحصلا نع اهب ربعي ةدوجلا نأ ملعي كلذ نمو 38

 ؛ .هّيمحلا ىف ءاجام باب ,بطلا ك .هعماج ىف ىذمرتلاو 04 :(ثيدحلا مولع ةفرعم) ىف مكاحلا ىلع لبوق -

 نساحملا *
 :لاق هنأ ىئاسنلا ىلإ -يرهزلا ةمجرت ىف- (لاكلا) ىف ىنغلادبع دنسأ .ةدايز»

 هيبأ نع نيسحلا نب ىلع نع ٌئرهزلا :ةعبرأ كَ هلا لوسر نع ىَوْرُي ديناسأ نسحأ
 نع سابع نبا نع دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هتلاديبع نع ىرهزلاو ؛ىلع نع
 ةمقلع نع ميهاربإ نع روصنمو ؛ىلع نع ةديبع نع نيريس نب دمحم نع ٌبويأو ؛رمع
 و/" «تهتنا  دوعسم نبأ نع

 سيق نب ةمقلع نع ,ىعخنلا ديزي نب ميهاربإ نع (ع) ىفوكلا باتع وبأ :ىملسلا رمتعملا نب روصنم -
 .ىعخنلا



 1 ثيدحلا نم حيحصلا ةفرعم : لوألا عونلا

 هللاو .نيعمجأ مهنع هلا ىضر .*“ىعفاشلا نم لجأ كلام نع ةاورلا ىف نكي م هنأ ىلع

 .ملعأ

 1 :نساحملا *

 انأل ؛كلام نع ةياورلا ىف ُدُدعَفلا اطل بهو ُنباو ىبنعقلا :لاقي ال :ةدايزو ةدئاف»

 . اك كلام نع ىور نإو ةفينحوبأو ؟ ىعفاشلا مامإلا ةبتر نم امهتبتر عقتا نيأو : لوقن

 .نيعمجأ مهنع هللا ىضر .ىعفاشلا ةياور راهتشاك هنع هتياور رهتشت ملف ,ىنطقرادلا هركذ

 ةحص ىلإ ةبسنلاب وه امنإ كلذ نأل ؛رظن حيجرتلا ىف :لوقلا نم قبس ايف لاقي الو

 ؛مكاحلا هحضوأ ا[ ةقلطملا ديناسألا ةحص ىلإ ال ,ركُد ىذلا ىباحصلا كلذ ىلإ دنسلا

 - :هلوق دعب «ىراخبلا» نع لقنو .مدقت (ى اهلك ٌرومألا كلت لقن «مكاحلا» :لوقن انأل

 .ةريره ىبأ ديناسأ حصأ نأ“ رمع نبا نع عفان نع كلام ءاهلك ديناسألا مصأ

 نع هخويش ضعب نع ''!«ةطب نبا» 'لقنو .ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلاوبأ

 ىبَأ نع ,ةملس ىبأ نع ءريثك ىبأ نب ىيحي .اهلك ديناسألا حصأ :دواد نب َناميلس

 . ةري ره

 ٍلهأ ديناسأ ٌمصأ :لاقف ,لاجمب حيجرتلا ٌصيصخت كلذ ةياكح دعب «مكاحلا» راتخاو

 .ةقث ءرفعج نع ىوارلا ناك اذإ .ىلع نع هَّدَج نع هيبأ نع 0

 ؛ركب ىبأ نع مزاح ىبأ نب سيق نع دلاخ ىبأ نب ٌليعامسإ ؛ قيّرصلا ديناسأ أ عصأو

 :ديناسأ حصأو ؛هدج نع هيبأ نع ماس نع ىرهزلا :باطخلا نب رمع ديناسأ حصأو '

 ؛ةريره ىبأ نع بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا :ةريره ىبأل : :ةباحصلا نم نيرثكملا .

 نب صفح نبرمع نب هللا ٌديبع :ةشئاعلو ,هنع عفان نع كلام :رمع نب هللا دبعلو .

 -نيعم نبا ىلإ دنسأو- اهنع [ركب ىبأ نب دمحم نب مساقلا نع .باطخلا نب رمع نب مصاع .

 1 نايلس نع هخويش ضعب نع ىناهبصألا ةطب نب دمحأ ني دمح هتلا دبع وبأ انريخأ» :مكاحلا مولع ىف 01(

 | ١ .66 ص «..دواد نب

 | .مهنع هللا ىضر ءبلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز ىلع نب رقابلا دمحم نب رفعج (؟)

 - حيضوت) ىف هنع لاصفنالاو هنايب رظنا ,تيبلا لهأ ديناسأ حصأ هنوك ىف ىناعنصلا ريزولا نبا لكشتساو

 ميقنتلا ١/78



 حالطصالا نساحتو حالصلا نبا ةمدقم للا

 نع ٌيرهزلا :اًضيأ اهديناسأ حصأ نمو  ''بهذلاب ةكبشم ةمجرت دنسلا اذه ىف -
 ٌيروتلا :دوعسم نبا ديناسأ حصأو .اهنع ىشرقلا دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع
 ديناسأ حصأو ؛دوعسم نبا نع ةمقلع نع ىعخنلا ميهاربإ نع رمتعملا نبروصنم نع
 رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا :نييكملا ديناسأ حصأو .سنأ نع ىرهزلا نع كلام : سنأ
 ديناسأ تبثأو .ةريره بأ نع هينم نب مامه نع رمعم :نييناميلا ديناسأ أو .رباج نع
 رماع نب بقع نع ريخلا ىنأ نع .بيبح ىلبأ نب ديزي نع دعس نب ثيللا :نييرصملا
 ةيطع نب ناسح نع ىعازوألا ورمع نب نمحرلا دبع : :نييماشلا ديناسأ ت تبئأو .[ىنهجلا]
 نع ةديرب نب هللادبع نع دقاو نب نيسحلا :نييناسارخلا ديناسأ ٌتبْثَأَو .ةباحصلا نع
 .« هيبأ

 . ركذي رو .قلطأ نمع لقنلا نم مدقت ام هب دتري ال «مكاحلا» هراتخا ىذلا اذهو
 ؛' هاور اثيدح ركذو .دمحأ نب هللا ٌدبع لاقو .ةفوكلا ىلإ ةبسنلاب «ٌلع» نع حصألا مكاحلا
 :لاقف .ديّوُس نب ثراحلا نع ىميتلا نابلس نع نايفس نع نيعم نب ىبحي نع هيبأ نع
 ' ثيدح ىف «ىزارلا متاح وبأ لاقو» .اذه نم ّمصأ «ىلع» نع ةفوكلاب سيل : ىبأ لاق
 :لاق مث .ريناندلا اهنأك : : رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع ,ديعس نب ىيحي نع دّدَسُم
 :مث «.ىهتنا لَك ىبنلا نم اهعمست كنأك

 رمش نب ورمع :تيبلا لهأ ديناسأ ''ىهوأ :«مكاحلا» لاق :مدقت امل ةلباقم «ةدايز»
 -ةقدص :قيدصلا ديناسأ ىهوأو ."'ىلع نع روعألا ثراحلا نع ىفعجلا رباج نع

 ىسلايطلا نامثع ىبأ نب رفعج تعمس :لوقي هيقفلا نالس نب دمحأ ركب ايأ تعمس» :مكاحلا لاق )١(

 ةكبشم ةمجرت :ةشئاع نع مساقلا نع - صفح نب  رمع نب هللا ديبع :لوقي نيعم نب ىبحي تعمس :لوقي
 .00 :ثيدحلا مولع ةفرعم «.بهذلاب

 ثلاثلا عونلا لوأ (غ) شماه ىلع ةرط لوقنم ,ديناسألا ىهوأ نع انه مكاحلا نع ىنيلقبلا هلقن ام (1)
 .فيعضلا ةفرعم -

 :تيبلا لهأ ديناسأ ىهوأ ىف (؟)

 . ءافعضلاو ,متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلاو .ىئاسنلاو ,ىراخبلا ءافعض :«ىفوكلا ءرمش نب ورمع»
 3 .رجح نبال هناسلو ءىبهذلل لادتعالا نازيمو .ىنطق رادلل نوكورقملاو



 00الف موو مرو وو وو وو ووو ممم وو موف م وم موقف

 ."'قيدصلا ركب ىبأ نع بيطلا َةَّرُم نع ىخبسلا دقرف نع ىقيقدلا ىسوم نبا
 نب مصاع نب صفح نب رمع نب هللا دبع نب مساقلا نب دمحم :نييرمعلا ٍديناسأ ىهوأو

 ىبأ ديناسأ ىهوأو و جتحي ال للادبعو مساقلاو اًدمح نإف دج نع هيبأ نع رمع

 .ةريرهىبأ نع هيبأ نع .ىدوألا ديزي نب دواد نع ؛ءليعامسإ نب ٌىرَسلا :'"'ةريره
 نامعنلا مأ نع ءلّبش نب ثراحلا نع نييرصبلا دنع ةخسن :''!ةشئاع ديناسأ ىهوأو
 ,ديز ىبأ نع «ةرازف ىبأ نع ,كيرش : ”!دوعسم نبا ديناسأ ىهوأو .ةشئاع نع .ةيدنكلا :

 . -ديناسأ ىهوأو #فةفث وك كاذف ناسيك نبدشار ةرازق ىبأب سيلو هللادبع نع

 نبال ليدعتلاو حرجلاو ,ىنطقرادلاو .ىئاسنلا ءافعضو .هخيراتو ,ىراخبلا ءافعض :«ىفعجلا ديزي نب .رباج» -

 .(قتد) بيذهتلا بيذهتو «متاح ىبأ

 .ىئاسنلا ءافعضو .ملسم كو ,ىراخبلا ءافعض :«ىفوكلا ريهز وبأ ,«روعألا هللا دبع نب ثراحلا»

 .(6) بيذهتلا بيذهتو نازيملاو ,ىنطقرادلاو .
 د خب) .بيذهتلا بيذهتو .نازيملاو ليدعتلاو حرسجلاو .ىئاسنلا ءافعض:«ىقيقدلا ىسوم نب ةقدص» )١(

 ,ىئاسنلا ءافعضو ملسم ىتكو ءىراخبلا ءافعض :ىرصبلا بوقعي ىبأ «ىخبسلا ءبوقعي نب ,دقرف» نع .(ت

 ىنادمملا ليحارش نب «بيطلا ةرم» نع .(ق ت) بيدهتلا بيذهتو نازيملاو ءليدعتلاو حرجلاو ,ىنطقرادلاو

 .هنع هللا ىضر ركب ىبأ نع (ع) قثوم وهو ىعباتلا

 .6ا/ : مكاحلا مولع « مصاع نب صفح نبرمع نب هللادبع نب مساقلا نبدمحم» (؟)

 .(ق) بيذهتلا بيذهتو «نازيملاو ليدعتلاو حرجلاو ,ىئاسنلاو ,ىراخبلا ءافعض :«مساقلا» هوبأو

 ,ىنطقرادلاو ,ىئاسنلا ءافعض ,هخيراتو ,ىراخبلا ءافعض :(ق) ىفوكلا ىنادمطلا «ليعامسإ نب ىرسلا» (5)

 بيذهت :جرعألا ىفوكلا ديزي ىبأ «ىدوألا ديزي نب دواد» نع .(ق) بيذهتلا بيذهتو .ليدعتلاو حرجلا

 .(ق ت خب) بيذهتلا

 .(ق ت خب) بيذهتلا بيذبت :ىفوكلا دواد وبأ .«دوسألا نب نمحرلا دبع نب ديزي» هوبأ
 نع .هناسلو «نازيملاو ءليدعتلاو حرجلاو ,ىنطق رادلاو ,ءىراخبلا ءافعض :ىرصبلا «لّبش نب ثراحلا (4)

 .ةيعباتلا «ةيراصنالا نايعنلا ما» ٠

 مهالوم ىموزخملا «ديز ىبأ» نع ىوري ء.ءافعضلا ىف ىراخبلا هلخدأ .ىزنعلا ةرازف ىبأ» نع .كيرش (0)

 ليدعتلاو حرجلا كك ىف اهرظنا :ةرازفوبأ الإ ءاذه ديز ىبأل ىوارالو .هنع هللا ىضر .دوعسم نبا نع ىور

 .(د) بيذهتلا بيذبت ىف ديزوبأو ١777١( 7086ت)



 0100 ل لو لا ا الل ا ا ا يي ب ا ا ل ل اتا لل

 . .سنأ نع ,ءشايع ىبأ نب نابأ نع .هيبأ نع ''ءمذحق نب ريحملا نب دواد :سنأ -
 ميهاربإ نع شارخ نب باهش نع حادقلا نوميم نب هللادبع : ''!نييكملا ديناسأ ىهوأو

 ىراخبلاف ؛ىزوخلا ىلإ :دارأ هلعلو - سابع نبا نع ًةمركع نع .ىزوخحلا ديزي نب
 نابأ نب مكحلا نع ىّدعلا رمع نب صفح :'' !نييناميلا ديناسأ ىهوأو - ةمركعب جتحي

 .ٍديناسأ ىهوأو - هديؤي وهو .مدقت ام اضيأ اذه ىف - سابع نبا نع ةمركع نع

 . رك نع دج نع هيبأ نع دعس ِنب نيدشر نب جاجحلا نب دمحم نب دمأ :'"نيبرصملا

 :'"!نييماشلا ديناسأ ىهوأو .ةريبك ةخسن اهنإف .هنع ىور نم لك نع ءنمحر لادبع نب
 < نع  ,مساقلا نع ,ديزي نبىلع نع رم نب هللاديبع نع بولصملا سيق نبدمحم

 ,.ىراخبلا ءافعض :دادغب ليزن ىرصبلا نايلس وبأ ,ىواركبلا ىفقثلا «مذحق نب ريحملا نب دوأد» )١(

 حرجلا) :«ربحملا» هيبأ نع .(قدق) بيذهتلا بيذهتو .نازيملاو ,ىنطقرادلاو ءليدعتلاو حرجلاو ,خيراتلاو

 .((سد م 4 ) بيذهتلا بيذهت : ىرصبلا ليعامسإ ىبأ ««زو ريف شايع ىبأ نب نابأ :٠ نع (ربحم باب ؛ليدعتلاو
 ليدعتلاو حرجلاو ىراخبلا ءافعض : ىكملا ىموزخملا .حادقلا ءدواد نب ءنوميم,نب للادبع» (؟)

 .(ت) بيذهتو

 .(د) بيذهت : يطساولا مث ىفوكلا طلسلاوبأ ىبش وحلا ىنابيشلا بشوح نب ,« شارخ نب باهش»

 ,ىنطقرادلاو ,ىئاسنلا ءافعضو ,خيراتلاو ,ىراخبلا ءافعض : ىكملا ليعامسإوبأ «ىزوُخلا ديزي نب ميهاريإ »

 .(س ت) بيذهتلا بيذهتو ءليدعتلاو حرجلاو
 .(ع) ريسفتلاب مهئالعو نيعباتلا ظافح نم .سابع نبا ىلوم .ىربربلا «ةمركع »

 ىئاسنلاو ىراخبلا ءافعض :خّرفلا ليعاسإ وبأ ىناعنصلا ىندَعلا نوميم نب «رمع نب صفح» (؟)
 نع .(ق) بيذهتلا بيذهتو .ليدعتلاو حرجلاو .ىنطقرادلاو

 ء ز) بيذهتلا بيذهت :دباعلا ,ىدعلا ىسيع ىبأ «نابأ نب مكحلا»
 .ليدعتلاو حرجلا :ىرصملا دعس نب نيدشر نب جاجحلا نب دمحم نب دمحأ» (2)
 .ليدعتلاو حرجلا :«ىرصملا نيدشر نب جاجحلا»

 .حرجلاو ,ىنطقرادلاو ىئاسنلاو ىراخبلا ءافعض :«ىرصملا جاجحلا وبأ دعس نب نيدشر»
 .(6 م) بيذهتلا بيذهت :ىرصملا دمحم وبأ ىرفاعملا «نمحرلا دبع نب ةرق»
 ىلع هوبلق مهنأ بيرقتلا ىفو «ىنكو ءامسأ ةدعب هوركذ ,ىقشمدلا ىدسألا «بولصملا ديعس نب دمحم» ()

 .(ق ت) بيذهتلا بيذهتو .ليدعتلاو حرجلاو ,ىنطقرادلاو ,ىئاسنلاو ىراخبلا ءافعض : : ىفخيلا هجو ةئام
 ءافعضلا رظناو (1 خب خب ) بيذهتلا بيدهت ,ليدعتلاو حرجلا :ىناتكلا ىرمضلا « رز نب هللا ديبع» نع

 - ."5217 ةمجرتلا ,ىنطقرادلل نيكورتملاو



 ١4 ثيدحلا نم حيحصلا ةفرعم : لوألا عونلا

 مو ٍدانسإلا ٌميحص اًثيدح اهريغو ثيدحلا ءازجأ نم ىورُي اهيف اندجو اذإ :ةيناثلا
 ثيدحلا ةمئأ تافنصم نم ٍءىش ىف هتحص ىلع اًصوصنم الو (نيحيحصلا) دحأ ىف هجن

 هذه ىف رذعت دقف .”*هتحصب !''مكحلا مْرَج ىلع رساجتن ال انإف ,ةروهشملا ةدمّتعملا

 [.ملعأ هللاو هتفرعم تيوقو نكمت نمل هزاوج ىدنع رهظألاو : :ىوونلا لاق] : شماها ىلع : ةرط (غ) ىف )١(

 دقف .ثيدحلا لهأ لمع هيلع ىذلا وه ىوونلا هحجر امو» :ىقارعلا نيزلا لاقو ١5/١. :ىوونلل بيرقتلا

 ءظافحلا نم نيرشعو ةثالث مهنم ركذو .«اًحيحصت اهل مهمدقت نمل دجن مل ثيداحأ نيرخأتملا نم ةعاج ححص

 ١9(. :حاضيإلاو دييقتلا) .ىقارعلا خويش ةقبط ىلإ حالصلا نبا رصع نم

 نع ءديعس نب لشهن نع ,ةحيلم نب هللا دبع :'''نييناسارخلا ديناسأ ىهوأو .ةمامأ ىبأ -

 «نايروباسين لشهنو ةحيلم نباو» :«ىروباسينلا مكاحلا» لاق .سابع نبا نع ءكاحضلا

 رثكأ ىف باحأ م ىأ ملل .ناسارخروك رئاس نيب نم .حربجلا ىف امهتركذ اقإر

 لذ ١ «تهتنا - "!تركذام

 : نساحملا 3

 .لاقو .هل رهظت ىتلا هقرطب كلذ هل .نأشلا اذه ىف َرحبتملا نأ ٌراتخملاو :ةدئاف»

 .ظركع « تهتنا .هراوج ىدنع ٌرهظألا :ىوونلا

 ,ىنطقرادلاو ىئاسنلاو ىراخبلا ءافعض :ىقشمدلا كلملا دبع وبأ .ىناهألا دايز ىبأ نب «ديزي نب ىلع» -

 .(ق ت) بيذهتلا بيذهتو نازيملاو ,ليدعتلاو حرجلاو

 عم «(5 خب) بيذهتلا بيذهت : ىقشمدلا نمحر لادبع وبأ ىماشلا ,مهالوم ,ىومألا نمحر لادبع نب «مساقلا»

 .ليدعتلاو حرجلا

 )١( :نع .08 مكاحلل ةفرعملا :«ىروياسينلا ةحيلم نب هللا دبع» .
 حرحلا ,ىنطقرادلاو ىئاسنلاو ىراخبلا ءافعض :ناسارخ نكسو ,ىرصبلا نادرو نب «ديعس نب لشهمن»

 :نع .(ق) بيذهتلا بيذهت «نازيملا .ليدعتلاو

 بيذهت «ليدعتلاو حرجلا :رسفملا ثدحملا ىعباتلا ,ىناسارخلا مساقلا ىبأ .ىلاللا محازم نب «كاحضلا»

 ) بيذهتلا

 .08 - 07 ديناسألا ىهوأ ىف (مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم) ىلع ةلباقملا (؟)



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 1

 كلذ نم ٍدانسإ نم ام هنأل ,ديناسألا رابتعا درج حيحصلا ِكاردإب لالقتسالا راصعألا
 نم حيحصلا ىف طَرَتشُي امع اًيرع .هباتك ىف ام ىلع هتياور ىف دمتعا نم هلاجر ىف دجتو الإ
 ىلع ٍدامتعالا ىلإ ,نسحلاو حيحصلا ةفرعم ىف اَذِإ ٌرمألا لآف ؛ناقتإلاو طبضلاو ظفحلا
 نم ءاهترهشل ءاهبف نمؤُي تلا ةروهشملا ةدمتعملا مهفيناصت ىف ثيدحلا ةمثأ هيلع صن ام
 ءاقبإ .كلذ نع اًجراخ ديناسألا نم لّوادتُي اه ٍدوصقما عم راصو ؛فيرحتلاو رييغتلا
 .نيمآ ءاًقرش هللا اهداز ُّثمألا هذه اهب تّصخ ىتلا دانسإلا ٍةلسلس

 . ليعاسإ نب دمحم هللا دبع وبأ ٌيراخبلا» : ”حيحصلا فنص نم لوأ : ةثلاثلا

 نم «ىريَشَقلا ىروباسينلا جاجحلا نب ملسم ,نيسحلا وبأ» هالتو ."6«مهالوم ,ىفعجلا
 .هخويش زنكأ ىف هكراشي .هنم دافتساو «ىراخبلا» نع ذخأ هنأ عم «ملسم» و .مهسفنأ

 هللا ىضر «ىعفاشلا» نع هانيور ام امأو ."'زيزعلا هللا باتك دعب بتكلا ّمَصْأ امهاباتكو
 “كلام باتك نم اًباوص َرثكأ ملعلا ىف اًباتك ضرألا ىف ملعأ ام” :لاق هنأ نم هنع
 . .ملسمو ىراخبلا ىباتك دوجو لبق كلذ لاق انإف  '"'ظفللا اذه ريغب هاور نم مهنمو -

 نع هانيور ام امأو .“”دئاوف امهرثكأو اًحيحص نيباتكلا ٌّمصأ ىراخبلا ٌباتك نإ مث

 ىلوم ال مالسإ ىلوم وهف « ىفعجلا نامي» ىدي ىلع ملسأ «فنحألا» : ىراخبلا دج] :(غ) شماه ىلع )١(

 .(ز) ىف تسيل [ [زيزعلا] (؟) .[ملعأ هللاو ,ةقاتع

 ١ حرجلا ةمدقمو )١١/5( ضايع ىضاقلل كرادملا بيترتو )77/١( ربلا دبع نبال ديهمتلا ىف ه هرظنا (5)
 .(1؟/١) متاح ىبأ نبال ليدعتلاو

 نم ناكو ةوعدلا باح ناك :ىراخبلا نع هرصتخم ىف ةرمج ىبأ نبا نع] :ةرط ظ3 شماه ىلع (4)
 مهل رقملا ةداسلا نم اوقل نمع ةلحرلا مه تناك نيذلا ...لاجرو ةاضقلا نم هتيقل نم لاق دقو ..نيحلاصلا
 .[طق قرغف بكرم ىف هب بكر الو .تجرف الإ ةدش تقو ىف بتك ام ىراخبلا باتك نإ :لضفلاب

 ةجهب) حيحصلل هرصتخم رظناو (ه144 ت) ىسلدنألا ةرجج ىنأ نب دعس نب هللا دبع وه ةرمج ىبأ نبا
 ١/"167(. نيجزسو )00١/١ نونظلا فشك ىف (سوفنلا

 : نساحملا كك

 «تهتنا .ىمرادلاو دمحأ ٌفينصتو .أطوملا : لثم ٌداريإ جرخي درجملا :ةدئاف»

 .ظرل"

 .دمحأ مامإلا دنسم :دمحأ فينصتبو .هدحو حيحصلل .درجملاب ىنعي -



 نك ا ثيدحلا نم حيحصلا ةفرعم :لوألا عوتلا

 تحت ام” : :لاق هنأ نم «ظفاحلا هلاديع ىبأ مكاحلا ذ ذاتسأ روياسيل ظفاحلا ىلع ىبأ»

 كا ا ما ا

 جوزم ريغ اًدورسم ٌحيحصلا ثيدحلا الإ هتبطخ دعب هيف سيل هنإف - حيحصلا ريغ هُجزاي
 ٍفصولا ىلع اهدنسي مل ىتلا ءايشألا نم ةباوبأ مجارت ىف ىراخبلا باتك ىف ام لثم

 [يف ٠ «حجدأ رولسم تانك نأ هنم زلي سيلو ؛"هي سأي ال اذهف - حيمصلا ف طورشلا

 ١ .*لعأ قا هلوقي نم ىلع دودرم اذهف اًميحص

 :ىروباسينلا ىلع نب نيسحلا ىلع ىنأ ظفل] .(غ) شماه ىلعو .(ع ز) نم انه امو .مرخ (غ) ىف )0(

 لاقو .بيطخلا تباث نب ركب وبأ هنع هركذ اذك * ثيدلا ملع ىف ملسم باتك نم حسأ ءاسلا ميدأ تف ام“

 مساق نب ةملسم لاقو .ىراخبلا باتك ىلع ملسم باتك لضفي نم ىخويش نم ناك : ىنّبطلا ناورم وبأ

 دحأ عضي مل :لاقف حيحصلا ىف هباتك ركذو ' 'نيثدحملا ةمئأ نم ةقث ردقلا ليلج ملسم” لي

 .لاكإلا ةبطخ ىف [ ضايع : ةرط “هلثم

 . بيطخلا هركذ (ه"59-؟9) :تقولا ظفاح .ديزي نب ىلع نب نيسحلا /ىروباسينلا ىلع ىبأ لوقو

 ةمجحرت ىف ءبيطخلا قيرط نم ,ةطقن ةن'نبأ ركب وبأو ٠( ١/١؟) دادغب خيراتب ملسم ةمحرت ىف ىلع ىبأ ىلإ هدانسإب

 :لاق ءهدنم نبا هللا دبع ىبأ ىلإ هدتسب ىفلسلا ظفاحلاو .تاطوطخملا دهعم ةروصم (10١؟ ل) دييقتلاب ملسم

 .هركذف ..« ءامسلا ميدأ تحت ام - :لوقي  هنم ظفحأ تيأر امو - ىروباسينلا ىلع نب نيسحلا ىلع ابأ تعمس

 1 ةيثيدح دئاوف) ش

 هيف سيل هنأل ,ىراخبلا باتك ىلع ملسم باتك لضفي مزح نبا دمحم وبأ ناك :31 ىبيجتلا جمانرب ىف (؟)

 . «.درسلا ثيدحلا الإ هتبطخ دعب

 نيب ةلضافملا ىف اه هبقعتو .ملسم باتك اولضف نم لاوقأ عم 7١, ىراسلا ىده ىف رجح نبا هلقن
 بيردتو 54/١ ثيغملا حتف) :هيلع لباقو )4  ١5( ىراسلا ىده نم ىناثلا لصفلاب .نيحيحصلا
 160/١(. ىوارلا

 : نساحملا 7

 نوكي نأ :اذه هباتك ىف.ثيدحلا هجارخإ ىف طرتشا ىراخبلا نأ ٌدرلا حضوت :ةدئاف»
 ملسم صتخاو .ةرصاعملا درجمب ىفتكي ملسمو ,هخيش نم هُعامس هدنع تبث ىوارلا'

 .ز/6 «تهتنا .ناكم ىف ثيدحلا قرط عمجب



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 3

 نع انيور دقف .كلذ امزتلا الو ءاهيحيحص ىف حيحصلا ابعوتسي مل :ةعبارلا

 عرش نم ٌتكرتو خص امالإ عماجلا باتك ىف تلخدأ ام” :لاق هنأ «ىراخبلا»

 « حيحص ىدنع ءىش لك سيل” :لاق هنأ «ملسم» نع انيورو .“''لوطلا لاحل

 (7*«ييلع اوعمججأ ام انهاه ٌتعضو اغإ - حيحصلا هباتك ىف ىنعي  انهاه

 ىتلا تيداحألا الإ هباتك ىف عضي مل هنأ ,ملعأ هللاو .دارأ :'"'هنع هللا ىضر ُخيشلا لاق
 دنع اهضعب ىف اهٌعامتجا رهظي مل نإو .هيلع ,عمجملا حيحصلا طئارش اهيف هدنع دجو

 امم لسمو ّىراخبلا توفي الق” :لاق «ظفاحل مرخألا نب هللا دبع ابأ» نإ مث .مهضعب

 ا9اهيباتك ىف ىنعي - “ثيدحلا نم تبثي

 مكاحلل :نيحيحصلا ىلع كّردتسملا) نإف ءليلقلاب كلذ سيل :لوقي نأ ٍلئاقلو

 .اهدعب امو ١١ :ىراسلا ىدهو ١6/١ ملسم حرشل ىوونلا ةمدقمو أ/77 رهاط نبال ةمئألا طورش )١(

 ىضر «ةريره ىبا ثيدح نع لئسو» : 17 ح دهشتلا باب .هحيحص نم ةالصلا باتك ىف ملسم هلاق (؟)
 حيحص ىدنع ءىش لك سيل :لاقف ؟انهه هعضت مل مل :لئسف .حيحص وه :لاقف ةالصلا ةفص ىف .هنع هللا

 .«هيلع اوعمجأ ام انهه تعضو امنإ ءانهه هتعضو

 .(أ/55 :ةمئألا طورش) ىف رهاط نبا هلقنو

 تلق] :(ع ن) ىف (9)

 دواد ىبأ نئسو نيحيحصلا :ىنعأ .ريسيلا الإ ةسمخلا ٌلوصألا تفي مل هنأ باوصلاو» :ىوونلا لاق ()

 41/١. بيرقتلا .«ىئاسنلاو ىذمرتلاو

 :ليقو "“رثكأ حاحصلا نم تكرت ام” :هيفو ,ىراخبلا ظفل ىمزاحلا لقن ؛ةدئاف»
 نب ناثعو .نيعم نب ىيحنو ,لبنح نب دمحا :ةعبرا “ هيلع اوعمجا ام” : هلؤقب_ملسم دارا

 .و/ 5 «تهتنا .ىناسارخلا روصنم نب ديعسو .,ةبيش ىبأ

 امأو» : رجح نبا ظفاحلا لاقو )٠١1/1( ميقنتلا حيضوت رظناو (ةمئألا طورش) ركب وبأ «ىمزاحلا )١(

 ىفن امنإ هنأل ,ىراخبلا حيحص نم حصأ ملسم باتك نوكب حرصي ملف . .ىروباسينلا ىلع ىبأ نع لقن ام

 .ةاواسملا فني ملو ,ةحص ةدايز نم لعفأ ةغيص هيضتقت ام وه امنإ ىفنملا ذإ ,ملسم باتك نم حصأ باتك دوجو

 «..:ملسن ال:انلق .اضيأ هيواسي نم ىفنب ؛ديز نم ملعأ دلبلا ىف ام :انلوق ىف ىضتقي فرعلا :ليق نإف

 .(595  ١ال/١ ىواخسلا سمشلل ثيغملا حتف) اهعم رظناو 7١( :ةبخنلا)



 حا ثيدحلا نم حيحصلا ةفرعم : لوألا عونلا

 لاقم هضعب ىف هيلع نكي نإو ءريثك ٍءىش ىلع اهتاف امم لمتشي ريبك ٌباتك (هتلادبع ىبأ
 ,حيحص ِثيدح ٍِفلأ ةّنام ٌظفحأ” :«ىراخبلا» لاق 9 .ريثك ٌحيحص هنم هل وفصي هنإف
 ناتئامو فالآ ةعبس ,حيحصلا هباتك ىف ام ةلمجو "' !” .حيحص ريغ ٍثيدح ٍفلأ  قئامو

 ةعبرأ :ةرركملا طاقسإب اهنإ ليق دقو ''!.ةرركملا ثيداحألاب .ءاًئيدح نوعبسو ةسمخو

 برو .نيعباتلاو ةباحصلا ٌراثآ ,مهدنع وتحت جرب دق ةرابعلا هذه نأ الإ ."'ثيدح فالآ

 .*”نيثيدح «2نيدانسإب ٌّيورملا دحاولا ثيدحلا ع

 دحأ هيلع لمتشا امم اهُبلاط اهاقلتي ,نيباتكلا ىف ام ىلع حيحصلا ىف ةدايزلا نإ مث
 ىسيع ىبأو .ىناتسجسلا دواد ىبأك» :ثيدحلا ةمئأل ةرهتشملا ةدمتعملا تافنصملا

 «ىنطقرادلا نسحلا ىبأو ةهّرُخ نب ركب ىبأو .ىئاسنلا نمحرلا دبع ىبأو .ىذمرتلا
 باتك ىف اًدوجوم هنوك رجم كلذ ىف ىفكي الو .اهيف هتحص ىلع اصوصنم ٠ ,مهريغو

 ؛هريغو حيحصلا نيب هباتك ىف 3 نَم رئاسو ,ىئاسنلا باتكو ىذمرتلا باتكو دواد ىبأ

 باتكك ,هعمج ايف حيحصلا مهنم طرتشا نم بتك ىف اًدوجوم نوك درجم ىفكيو

 بتكلا راد ةيطخ .ةيثيدح دئاوف عومجمب [/17 ل (ةمئألا طورش) ىف ىسدقملا رهاط نب دمحم هركذ )١(

 .ةرهاقلاب

 ركاش نب دامح ةياور امأف .ىريرفلا ةياور ىهو ةروهشملا ةياورلا .ددعلا اذهب دارملا» :ىقارعلا ديق (؟)

 ةياور نع صقنت اهنإف - ىفسنلا - لقعم نب ميهاربإ ةياور تاياورلا صقنأو .ثيدح ىتئاب اهنود ىهف
 .؟١/97 ةرصبتلاو ."ا/ حاضيإلاو دييقتلا .«ثيدح ةئاثلتب ىربرفلا

 ةعبرأ وحن ,ةرركملا طاقسإب ىه : ىوونلا لاقف .ملسم ثيداحأ ددع خيشلا ركذي مل :ىقارعلا دييقت ىف (')

 ٠١5/١. بيرقتلاو 7١/١ :ملسم حرشل ىوونلا ةمدقم .[فالآ

 ىبأ نع تيأر دقو .هقرط ةرثكل ىراخبلا باتك ةدع ىلع ديزي وهو ءرركملاب هتدع ركذي ملو : ىقارعلا لاق

 .(؟07 :دييقتلا) «ثيدح فلأ رشع انثا هنأ ,ةملس نب دمحأ لضفلا

 نع انيور دقف ,رركملا طاقسإب ثيدح فالآ ةعبرأ وحن ,ملسم حيحص اذكهو :فلؤملا لاق] (]) شماه ىلعو
 اذه :تلق ماق نأ الف هيلع ملسف جاجحلا نب ملسم ءاجف .ىزارلا ةعرز ىبأ دنع تنك :لاق ظفاحلا ىسوم ىبأ

 [.ملعأ هللاو ؟ىقايلا كرت نمل :لاقف .حيحصلا ىف ثيدح فالآ ةعبرأ عمج

 : نساحملا 3

 .ظ/غ «تهتنا .فالآ ةعبرأ نم وحن ء.رركملا طاقسإب ملسمو :ةدايز»



 ,ملسم باتكو ىراخبلا باتك ىلع ةجّرخملا بتكلا ىف دجوي ام كلذكو .ةيزخ نبا

 ىناقريلا ركب ىنأ باتكو ,ىليعامسإلا ركب ىبأ باتكو .ىنييارفسإلا َةناَوَع ىبأ باتكك

 اذه نم ريثكو .نيحيحصلا ٍثيداحأ نم ريثك ىف حرش ةدايز وأ فوذحمل ٍةمتت نم ءاهريغو

 .(ىدّيمحلا هللا دبع ىبأل ,نيحيحصلا نيب عمجلا) ىف دوجوم

 ىف ام ىلع .حيحصلا ثيدحلا ٍددع ىف ةدايزلاب « ظفاحلا هللا دبع وبأ مكاحلا» ىنتعاو

 نم دحاو ىف سيل ام هعدوأ (كّردتسملا) هايس باتك ىف كلذ عمجو ,نيحيحصلا

 ىلع وأ .اهيباتك ىف هتاور نع اجرخأ دق .نيخيشلا طرش ىلع هآر ام ام ''!'(نيحيحصلا)

 نإو .هحيحصت ىلإ هداهتجا ىدأ امو .'' هدحو ٍملسم ٍط رش ىلع وأ هدحو ىراخبلا طرش

 .هب ءاضقلا ىف لهاستم «حيحصلا طرش ىف وخلا ٌُعس او وهو .اهنم ٍدحاو ط رش ىلع نكي م

 ,ةمئألا نم هريغل هيف كلذ دجن ملو هّتحصب مكح ام : لوقنف ,هرمأ ىف طسوتن نأ ىلوألاف

 رهظت ن نأ الإ هب لمعي هب جتحُي ٍنسَحلا . ليبق نم وهف ,حيحصلا .ليبق نم نكي مل نإ

 مهمحر (ىتسُبلا َنابج نب متاح ىبأ ٌحيحص) همكح ىف هبراقيو .' ””هفعض بجوت َةّلِع هيف

 .ملعأ هللاو .*نيعمجأ هللا.

 )١. :هحاضيإو ىقارعلا دييقت رظنا (؟ )9؟  5١( :هل ةرصبتلاو )55/1١(.

 لب ءرظن هيف “نسحلا ليبق نم وه” :حالصلا نبا لوق :نيدلا ردب ىضاقلا لاق] :(غ) شماه ىلع (؟)
 . .فعضلا وأ ةحصلا وأ نسحلا نم [هلاحب هيلع مكحي مث ءهتمالسو هدنسو هلصأ ىف رظني نأ ىغبني

 هذه ىف حيحصتلا عطقنا دق هنأ هيأر ,هللا همحر ىرمع ابأ خيشلا نأ الإ ءباوصلا وه اذهو» :ىقارعلا لاق

 :حاضيإلاو دييقتلا) .«ملعأ هللاو :هيلع فشكلا نع رظنلا عطق اذهلف .راصعألا ٠"(.

 .م1576 ويام ددع .ةرهاقلاب تاطوطخملا دهعم ةلحي (ةعامج نبا ردبلل ءىورلا لهنملا) ىلع لبوقو

 : نساحملا *

 هيف ٌفقوتُي نأ ىغبني هحيحصت هريغل دجوي و «مكاحلا» هححص ام : ةدايزو ةدئاف»

 نم اًءْزج عمجو « ىبهذلا ظفاحلا» كلذ نيب دقو .اضيأ عوضوم او فيعضلا هيف نإف

 9 ىراخبلا هجرخ دق ٌحيحص هيفف .كلذ عمو .ثيدح ةئام براقت ٍتاعوضوملا

 .مكاحلا هب ملعي مل ءامهذدحأ وأ

 - .ةيزخ نبأ حيحص كلذكو .ريثكب هنم حصأ وه لب ,هيراقي سيل «َناّبح نبا»و



 3 ثيدحلا نم حيحصلا ةفرعم : لوألا عونلا

 مل ءاهنع هللا ىضر .ملسم باتك.وأ ىراخبلا باتك ىلع ةجّرخملا بتكلا :ةسماخلا

 7 'ناصقنوا ةدايز ريغ نم اهنيعب ثيداحألا ظافلأ ىف اههتقفاوم اهيف اهوفنصم مزقلي

 ءدانسإلا ولع اًبلط ,« ملسمو ,ىراخبلا» ةهج ريغ نم ثيداحألا كلت اوور دق 1

 رصتخمو .ىوغبلل ةنسلا حرشو .قحلا دبعل نيحيحصلا نيب عمجلا :اههظفلب اهيلع تاجرختسملا نم )١(
 77/١(. ميقنتلا حيضوت) .ىرذنملا .

 عمسو هقوف نم عمس ,سلدم ريغ ةقث ىوارلا نوكي ن أ نابح نبأ ًطرش” : لاقي ال 35
 نأ نم «مكاحلا» طرش نود اذهو .عاطقنا الو لاسرإ كانه نوكي الو .هنع ٌدخآلا هنم

 ٍنوك ٌداريإو .هطرشب فوي م: لوقت انأل ”ناخيشلا مه جرخ نمك ةعامج ثيداحأ جرخي
 عمو .هبشلا لب َنيعلا مزتلي مل هنأل .هيلإ تفتلُي ال ديلع كردتسا نم هل جرخي م لجرلا
 ْ ريثك ءيش نوتملاو ديناسألا نم (دمحأ مامإلا دنسم) ىف دجويو .هطرش ام دجوي ملف كلذ

 .«ىئاسنلاو ,ىذمرتلاو ,دواد ىبأ ننس :ةعبرأ ىهو ءاًضيأ ننسلا ىف الو نيحيحصلا ىف سيل
 دنسمو ,هريغو ىناربطلل مجاعملاو ,عينم نباو ,رازبلا دنسم) ىف دجوي كلذكو .هجام نباو

 رظنلا دعب هنم ريثك ةحصب مكحلا نم ٍنأشلا اذهب ٌفراعلا نكمتي امم (ءازجألاو .ىلعي ىبأ
 «ىدادغبلا ٌبيّطخلاو ,مكاحلا» ناك دقو .مدقت اك ةحصلاب مكحي نأ هل زوجيو .ديدسلا
 ىف نالوقي «ٌبيطخلاو ,نكسلا نباد» ناكو .حيحصلا عماجلا :ىذمرتلا ٌباتك نايمسي

 ."7“هلسم طرش نم ٌدشأ لاجرلا ىف اًطرش هل نإو .حيحص هنإ” : ىئاسنلل نئسلا باتك
 ِثيداحألاو نيحو رجملا لاجرلا نم هيف امل مّلَسُم ريغ لوألاو ,لهاست هيف كلذ لكو

 .حيحص هنإ : (دمحأ مامإلا دنسم) نع لوقي « ىنيدملا ىسوم وبأ ظفاحلا» ناكو .ةفيعضلا

 بيت رت ىف ىرخأ ةدايزب كلذ نم ٌءىش قأيسو .ةفيعض ةريثك ُثيداحأ هيفف .دودرم كلذو

 و0 «ىهتنا .راصتخالا

 . .هقثوف ةأورلا نم لجر لاح نع ةكمب ىناجنزلا ىلع نب دعس مساقلا ابأ مامإلا تلأس : رهاط نبا لاق )00(

 طرش نم دشأ اًطرش لاجرلا ىف نمحر لا دبع ىبأل نإ «ىنب اي :لاقف .هفعض ىئاسنلا نمحرلا دبع ابأ نإ تلقف

 ةركذت ىف ,مرحلا ليزن ,ةودقلا ظفاحلا ىناجنزلا مساقلا ابأ رظناو (ب أ/5ا/ ةمئألا طورش) ملسمو ىراخبلا

 ْ .رعلاب ه غال١ ةنس تايفو ىفو “/١١,72 ظافحلا

 )٠١9/١(. ىوارلا بيردتو )00/١( هترصبتو (؟١) ىقارعلا دييقت رظناو



 مهفيناصت ىف نوفلؤملا هجرخأ ام اذكهو .ظافلألا ىف توافتلا ضعب اهيف لصحف
 اولاق امم ءامهريغو .ىوغبلا دمحم ىبأل ةنسلا حرشو .ىقهيبلل .ريبكلا ِنْنُسلاك :ةلقتسملا

 جرخأ ا|لسموأ ىراخبلا نأ نم رثكأ كلذب دافتسي الف “ .ملسم وأ ىراخبلا هجرخأ” : هيف :

 ىف اتوافت ناك امبرو .ظفللا ىف توافت اهنيب نوكي نأ لامتحا عم ,ثيدحلا كلذ ّلصأ

 .ىنعملا ثيح نم توافتلا ضعب هيف ام كلذ ىف ٌثدجو دقف .ىنعلا ضعب

 اذه ىلع وه” :لوقتو اهنم اثيدح ّلقنت نأ كل سيلف ءاذه ىلع كلذ ىف ٌرمألا ناك اذإو

 دق هجّرخ ىذلا نوكي وأ .هظفل لاقت نأ الإ “ملسم باتك وأ ىراخبلا باتك ىف هجولا
 نإف (نيحيحصلا) نم ةرصتخملا بتكلا فالخب “.ظفللا اذهب ىراخبلا هجرخأ” :لاق
 .نيحيحصلا نيب عمجلا) نأ ريغ .اههدحأ وأ نيحيحصلا ظافلأ اهيف اولقن اهيفنصم

 .هركذ انمدق اك .ثيدحلا ضعبل ٍتامتت ةدايز ىلع لمتشي ءاهنم (ىسلدنألا ىديمحلل

 نم هنوكل ىطخم وهو ءامههدحأوأ نيحيحصلا نع .هيف هدي ام ضعب زيمي ال نم لق امبرف
 ."'نيحيحصلا نم ٍدحاو ىف اهل ٌدوجو ال ىتلا تادايزلا كلت

 ا"':ناتدئاف اهنم دافتسُي نيباتكلا ىلع ةروكذملا ٌجييراختلا نإ مث

 .دانسإلا ٌولع :امهادحإ

 ضعب ىف ٍتامتتو ةدئاز ظافلأ نم اهيف عقي امل حيحصلا ردق 3 ةدايزلا :ٌةيناثلاو

  نيحيحصلا ىف ةتباثلا ديناسألاب ةدراو اهنأل ,جيراختلا هذه اهتحص تبثت ثيداحألا

 هذه ىف هحالطصا نيب هباتك ةبطخ ىف ىديمحلا هللا دبع ابأ نأ ىلع (حيضوتلا) ىف ,قاعنصلا هبن )١(

 حيقنتلا حيضوت) هحلطصم ىف نيب ام ىلع اهدجوف اهققح رجح نبا ظفاحلا نأو .اهتدايز هجوو .تادايزلا

 .(الة/١

 ىلع ليصفت ديزمبو .[ثيدحلا ةوق ةدايز ىهو .ةثلاث ةدئاف نيدلا ىيحم خيشلا لاق] :(غ) شماه ىلع (؟)

 ةرثكب ثيدحلا ةوق ةدايزو ,دانسإلا ولع :دئاوف ثالث دافتسي :ملسم حرش ىف ىوونلا ركذو] :(]) شماه

 عقيف ىرخأ ديناسأب اهنووري مهنوكل ءظفللا ةقفاوم اومزتلي مل مهنإ مث :لاق .ةديفم ةحيحص ظافلأ ةدايزو ,هقرط
 15/١. ملسم حرشل ىوونلا ةمدقم .[ملعأ هللاو ,توافت اهضعب ىف

 نيتاه ريغ اهيف نإف .نسحأ ناك .تاجرختسملا ةدئاف نم نيتدئافلا نيتاه نإ لاق ولو» :ىقارعلا لاقو

 70/١. ةرصبتلاو "7 :دييقتلا «ضراعتلا دنع اهب حجريل ثيدحلا قرط ريتكت,كلذ نمف .نيتدئافلا
 حيقنتلا حيضوت) دئاوف رشع اهب غلبف «اهركذل دحأ ضرعتي مل» تاجرختسملل دئاوف عبس قاعنصلا فاضأو
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 .(الا//١) «اههك .نيحيحصلا ىف ام ىلع تادايزلا تبسيلو » : لاق مك



 حكي ثيدحلا نم حيحصلا ةفرعم : لوألا عونلا

 ."”هلعأ هللاو ,تباثلا جرخملا كلذ نم ةجراخو ءامهدحأ وأ

 ءلصتملا ٍدانسإلاب امهيباتك ىف .هللا اهمحر «ملسمو ىراخبلا» هدنسأ ام :ةسداسلا

 ٌدحاو هدانسإ !دتبم نم فْذُح ىذلا ''!قّلعملا امأو ..لاكشإ الب هتحصب اكح ىذلا كلذف
 ليلق "'ملسم [و/ 0] باتك ىف وهو .ىراخبلا باتك ىف كلذ عقو ام ٌبلغأو  رثكأ وأ

 هب مكحو مزج هيف ظفلب هوحنو كلذ نم ناك ام :لوقن نأ ىغبنيو . .رظن هضعب يفف - اًدج

 لاق ؛اذكو اذك ني هللا لوسر لاق :هلاثم .هنع هتحصب مكح دقف .هنع هقلع نم ىلع

 اذك ةريرهوبأ ىور ؛اذك ىبنعقلا لاق ؛اذك نافع لاق ؛'”"اذك دهاحجي لاق ؛اذك سابع نبا

 لاق دق هنأب .هنع هركذ نم ىلع هنم مك كلذ لكف .تارابعلا نم كلذ هبشأ امو ؛اذكو

 قلع ىذلا ناك اذإ مث .هنع كلذ هدنع مص اذإ الإ كلذ قالطإ زيجتسي نلف ءهاورو كلذ

 نيبو هنيب ٍدانسإلا لاصتا ىلع ٌفقوتي هتحصب مكحلاف ,ةباحصلا نود هنع ثيدحلا

 .ىباحصلا

 :وأ ؛اذكو اذك كي هللا .لوسر نع ىو : : لثم ,مكحو ْمْزَج هظفل ىف نكي مل ام امأو

 ,ظافلألا نم ههّبشأ امو اذهف ؛اذكو اذك ِةِكَي ىبنلا نع بابلا ىف : :وأ ءاذك نالف نع َىور

 لمعتست تارابعلا هذه ّلثم نأل .هتع هركذ نمع كلذ ٍةحصب هنم ٌمكح هنم ءىش ىف سيل

 هلصأ ٍةحصب ٌرِعشُم ,حيحصلا ءانثأ ىف هل هٌداريإف .كلذ عمو .اًضيأ فيعضلا ٍثيدحلا ىف

 .ملعأ هللاو ءهيلإ نكريو هب سنؤي اًراعشإ

 ىف (ىراخبلا باتك) ىف دجوي ؛ليلق حيحصلا طرش نع كلذ نم ُدعاقتي ام نإ مث

 ىذلا هسا هب ريبشُي ىذلا هعوضومو باتكلا ٍدصاقم نود باوبألا مجارت نم ٌضاوم

 (همايأو هننسو للي .هللا لوسر رومأ نم رصتخملا حيحصلا ٌدنسملا عماجلا) : وهو. هب هامس

 .(غ) شماه ىلع ىسافلا نيا «هيلع قءارقب عاملا غلب» )١(

 ش .[ىذلا وهو] :(ع ن) ىف (؟)

 (ز) نم انه امو .ةعباسلا ةلأسملا ىف [لوبقلاب ةمألا هتقل] هلوق دنع ىهتني (غ) ىف طقس انه نم أديب )9

 0 ل عسعإلاب دييقتلاب حالصلا نبا نتم م ىلع الباقم

 اتا حيقنتلا حيضوتو ١" :ىقارعلا دييقتو )١١/١( هحرشل ىووتلا ةمدقم ىف ءملسم باتك ىف ليلقلا“

 .(39) :ىقارعلا دييقت رظنا (8)
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 ص ام الإ عماجلا باتك ىف ٌتلخدأ ام”: : هلوق ٌقلطم عجري هانيب ىذلا صوصخلا ىلإو

 ءاهقفلا ءملعلا لهأ عمجأ :«ىزجّسلا ىلئاولا رصن ىبأ ظفاحلا» لوق ٌقلطم كلذكو

 ,لوسر نع َىِوُر ام ىراخبلا باتك ىف ام ٌعيمج نأ تالطلاب فلح ول الجر نأ ٠ ءمهريغو

 ىف اهاحب ةأرملاو ,ثنحي ال هيف كش ال هلاق هلك هللا لوسرو .هنع مص دق. ,ِدِكَع هللا

 نم (نيحيحصلا نيب عمجلا) هباتك ىف «ىديمحلا هللادبع وبأ» هركذ ام كلذكو .«')هتلابح

 هّعمج ام عيمج ىف انل حصفأ نم ,نيعمجأ مهنع هللا ىضر .نيضاملا ةمئألا نم دجن مل” :هلوق

 .«نيمامإلا نيذه الإ .ةحصلاب

 ىباتك ىف ام نأ هتجوز قالطب ناسنإ فلح ول :نيمرحلا مامإ لاق :ملسم حيحص اذكو] :(ز) شماه ىلع . )١(
 .اهتحص ىلع نيملسملا عامجإل ,هتثنحالو قالطلا هتمزلأ امل كي ىبنلا لوق نم هتحصب امكح امم ملسمو ىراخبلا
 .15/1-15ىوونلا ةمدقم- .[ملعأ هللاو .(ملسم حرش) ىف هنع ىوونلا هركذ

 ةمئألا طورش ىف .ىلوصألا ىعفاشلا هيقفلا .ىنيوجلا ىلاعملا ىبأ نيمرحلا مامإ لوقل ءاملعلا جيرخت هعم رظناو

 11/١. حيقنتلا حيضوتو (ب/9١) ةيثيدح دئاوف) رهاط نبال

 : نساحملا د

 :«ِءاملا ىلع هشّرع ناكو# :لجو زع هللا لوق باب ىف لاق دقف :لاقيال :ةدئاف»
 لوأ نوكأف” :ةريره ىبأ نع ةملس ىبأ نع لضفلا نب هللا دبع نع نوشجاملا لاقو

 ىبأ نع جرعألا نع لضفلا نبا نع ءايبنألا ٍثيداحأ ىف هجرخأ دقو .“ثعب نم

 نع اذه فرعي امنإ : : ميقشمدلا دوعسم وبأ لاقو ,ىئاسنلاو ملسم ه هاور كلذكو .ةريره

 ,.- ةملس ىبأ نع ال- جرعألا.

 .و/6 «تهتنا - كلذ دجن مل انأ درجمب هيلع ضرتعي ال ظفاح ىراخبلا :لوقن انأل

 (؟54/8 ىرابلا حتف) ىراخبلا خيحص نم ريسفتلا باتك ىف (ءاملا ىلع هشرع ناكو :باب) رظنا :
 751/١١(. ىرابلا حتف) ديحوتلا باتكو ١87/7( ىرابلا حتف) هنم ,قلخلا ءدي باتكو

 حيحص نم ؛ «قئالخلا عيمج ىلع ٌةْكَي انيبن ليضفت باب ,لئاضفلا باتك ىف ةريره ىبأ ثيدح ىلع لباقو

 .(3278/ ح) ملسم

 فارطأ) باتك ىف -ه 14٠0 تا ءديبع نب دمحم نب ميهاربإ ظفاحلا - ىقشمدلا دوعسم ىبأ لوقو

 5717/١7. ىرايلا حتف ىف رجح نبا :(نيحيحصلا
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 مجارقلا نود «باوبألا نونفو ةعوضومو باتكلا ٌدصاقم كلذ ّلكب ٌدارملا اهإف

 يف ركذي ام باب :«ىراخبلا» لوق لثم ءاًعطق كلذ نم سيل ام اهضعب ىف نأل ءاهوحنو

 ٌدِخفلا“ : ل ىبنلا نع ٠ حج نب دمحمو دهرجو سابع نبا نع ىوريو :ذخفلا

 هدج نع هيبأ نع ميكح نب ُّزْيَب لاقو : لسغلا باوبأ نم باب لوأ ىف هلوقو .“"!ةروع

 م كلذلو .هطرش نم سيل اًعطق اذهف “"'هنم ايحتسُي نأ ٌقحأ هللا” : لكي ىبنلا نع

 .”ملعأ هللاو .فاخ مهم هنإف كلذ ملعاف ,نيحيحصلا نيب هعمج ىف “'ٌيديمحلا” هدروي

 مهفيناصت ىف ٌةمئألا هجّرخ ام ىلإ حيحصلا ةفرعم ىف ٌرمألا ىهتنا ذإو :ةعباسلا

 :كلذ رابتعاب هماسقأ ىلع هيبنتلا ىلإ َدَّسام ٌةجاحلاف ,هّركذ قبس اك كلذ نايبي ةلفاكلا

 ."اعيمج ملسمو ىراخبلا هجرخأ ٌحيحص : اوأف

 ا”'ءلسم نع : ىأ ,ىراخبلا هب درفنا ٌحيحص : ش ناثلا

 دك 8 هدم
7 7 

 (”"و - ا ١ ميحلا دارفا) : ىملسألا دهرجل ءريلا دبع نبا نع ةزجوم مجارت 6 شماه ىلع ١(١(

 .دمحم باب (باعيتسالا) ىدسألا شحج نب هللا دبع نب دمحو

 5 :ىقارعلا دييقت رظناو (0/ ىرابلا 0 حتف عم) ) ذخفلا 2 ءاج ام باب ,ةالصلا باتك 0(

 ىرابلا حتف عم) ىلوأ رتستلاو « ءراست نمو هدحو اًنايرع لستغا نم باب ,ةراهطلا ك ,ىراخبلا حيحص قفز

/1). 

 .«بحاصلا .ىريشقلا ةديح نب ةيواعم» نب «ميكح نب زهبو

 ايف ن نايوار هل راص ثيح نم لب :ىراخبلا ةياور ىٌّرَقَت ةدايزب تأي مل ,ىراخبلا ىلإ ملسم ماضنا» 00 كل

 ...اًعم هلتمو هدانسإ ,هجارخإ ىلع اًمفتا

تاوتم هنم ,بتارم لب .ءاوس هيلع اقفنا ام سيلو»
و جرخم هل ثيدحب ىراخبلا درفني دقو ...روهشمو ر

 .دحا

 (88- 40/1) ميقنتلا حيضوت .«بلغألا ىلع كلذ لَمحُيلف نذإو .رتاوت اب ملسم درفنيو

 حاحا ااا لس

 : نساحملا د

رخآ عضوم ىف اهجرخي مث (ركذيو) : 57 ةغيصب ءايشأ زكذ دقف : لاقي ال ,ةدئاف
 .هححص 
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 ؛ءاحيحص نوكي هضعب نأ عم (ٌىورو) :عضوم ىفو

 لب ءفعضلاب اًمكُح نوكي نأ ءاحيحص نوكي ال هنإ :انلوق نم مزلي ال :لوقن انأل

و .ظفللا اذه درجمب ةحصلا ىلع هل ةلالد ال ال :دارملا
 .ظر/ 0 «تهتتا . .اًحيحص نوكي دق

 قاعم حرشو ,147/؟١ ىواحطلل راثآلا لكشمو 555/١., ىنطقرادلا ننس (ةروع ذخفلا) ىَف رظناو

 .(2ا7/7"/١) هل ناثآلا
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 .ىراخبلا نع :ىأ .ملسم هب درفنا حيحص : ثلاثلا

 ا"!هجرخي ّ ءملسم طرش ىلع حيحص : سداسلا

 .اهنم ٍدحاو طرش ىلع سيلو ءامه ريغ دنع حيحص : عباسلا
 :اًريثك ثيدحلا ٌلهأ هيف لوقي ىذلا وهو . ,لوألا اهالعأو .هماسقأ ٌتاهمأ هذه

 ةمألا قافتا ال ,ملسمو ىراخبلا قافتا هب نونعيو كلذ نوقلطي . "هيلع ٌّققتم ٌحيحص"

 اقفتا ام ىقلت ىلع ةمألا قافتاب .هعم لصاحو كلذ نم مزال هيلع ةمألا قافتا نكل .هيلع
 . .لوبقلاب هيلع

 نم لوقل اًفالخ هب عقاو ٌيرظنلا ىنيقيلا ملعلاو ,هتحصب عوطقم هعيمج مسقلا اذهو
 بجي هنأل ,لوبقلاب ةمألا ''هتقلت امنإو نظلا الإ هلصأ ىف ديفي ال هنأب اجتحم كلذ ىفن

 .ءىطخي دق ٌنظلاو "'نظلاب لمعلا مهيلع ف

 وه الوأ هانرتخا ىذلا ٌبهذملا نأ ىل ن اب مث : .ايوق هبسحأو اذه ىلإ ٌليمأ تنك دقو

 م ٌةءوصعم اهعامجإ ىف ٌدمألاو .ةرطخي ال أطخلا نم موصعم وه نم َّنظ نأل .حيحصلا

 تاعامجإ رثكأو .اهب اًعوطقم ةِجُح داهتجالا ىلع ىتَْبُملا ٌعامجإلا ناك اذهو.''”أطخلا

 .ىمزاحلل (ةمئألا طورش) نع القن )19/١( ىقارعلا ةرصبت ىف ءملسم طرشو ىراخبلا طرش نايب )١(

 .(ب/360 .أ/5» ةيثيدح دئاوف) رهاط نبال ةمئألا طورش .ىلوألا ةثالثلا ماسقألا ىف رظناو
 .(غ) نم طقسلا ىهتنا )١(

 داحآلا زيخ نأب لوقلا ءاهقفلا قلطأ مث” :هظفل ام (نيمرحلا مامإل ناهربلا) ىف لاق] :(ز) شماه ىلع ()
 تيث ول هنإف ,لمعلا الو ملعلا بجوي ال هنأ هب عوطقملاو .مهنم لهاست اذهو ,لمعلا بجويو ملعلا. بجوي ال
 ؛ديعب كلذو ميا نم عدل ىلإ هئاضفإ ىلإ ىدؤي اذهو لمعلا بوجوب ملعلا تينل ,هب اعوطقم لمعلا بوحجو

 نيققحملا نم ادحأ نأ ىف كشن انسلو ظفللا ىف شقانت اذهو نحاول يح دنع لمعلا برجو لع اهميقتس
 . [“هانركذ ام ركني ال 01

 ه400١ ةحودلا ط(07+ ةلأسملا ١ج :ناهربلا) ىلع لبوق
 ...ةلالضب سيل أطخلاو .ةلالضلا نم ةموصعم ةمألا:(١/77,171١حيقنتلا حيضوت) ىف ()



 ١/١ ثيدحلا نم حيحصلا ةفرعم : لوألا عونلا
 0اس ااا

 ىراخبلا» هي ذرفنا ام نأب ٌلوقلا :اهدئاوق نمو .ةعفان ٌةسيفن ٌدتكُت هذهو .كلذك ءابلعلا

 , لوبقلاب |هيباتك نم ٍدحاو لك ٍةمألا ىقلتل هتحصب مْطقُي ام ليبق ىف جردنم «ُملسم وأ

 ضعب اهيلع ملكت ةريسي فرحأ ىوس ,قبس ايف امهاح نم هانلصف ىذلا هجولا ىلع

 ,”"'نأشلا اذه لهأ دنع ةفورعم ىهو ,هريغو «ىنطقرادلا»ك ٍظاَفُحلا نم دقنلا لهأ

 .ملعأ هللاو

 .تايفالخلا ىف ريكن الو -

 عاججإلا ىف ةيديزلا بهذمو (5-48 تارقفلا ٠١ج ىلحملا) ىف ,عامجإلا ىف مزح نبا بهذم رظناو

 عامجإلل ىنيوجلا مامإلا نايبو 15/١( حيضوتلا) ؟اهودهتحي وأ ةمألا موصعملا لهو .هتيجحو هتروص :قوكسلا

 .لوآلا دلجملا نم 5١14-1180( لئاسملا :ناهربلا) ىف .هتويث ةيفيكو ,هتيجحو ,هعوقو روصتو

 ىلع اهدقتنا ىتلا ثيداحألا قايس “ىف :ىراسلا ىده نم ,نماثلا لصفللا) ىف رجح نبا ظفاحلا اهدروأ )١(

 .باتكلا قاينس ىلع اًنيدح اًثيدح اهداريإو ,داقنلا نم هريغو ,قطقرادلا نسحلا وبأ هرصع ظفاح ,حيحصلا

 .(كلذ نع باوجلا نم رضح ام قايسو
 :(ةئاملا دعب رشاعلا ثيدحلا) دعب لاقو .اهنم ملسم ىلع ام عم ,ةئامو ثيداحأ ةرشع ,لصفلا اذه ىف اهتلمجو .

 دارفأ اهلك سيلو .قرطلا ايافخ ىلع نوعلطملا ديئاسألا للعب نوفراعلا داقنلا ظافحلا هبقعت ام عيمج اذه»

 نوثالثو نانثا كلذ ةدعو (م) ملسم مقر هيلع اًموقرمو اًحضاو هارت اك اهنم ريثك ىف ملسم هكراش لب ىراخيلا

 رهاظ هنع باوجلا اهرثكأ لب ,ةحداق اهلك تسيلو .طقف نوعبسو ةينامث اهنم - ىراخبلا ىأ - هدارفأف .اًيدح

 لوأ ىف المحي هتحرش اك فسعت هنع باوجلا ىف هنم ٌريسيلاو ,لمتحم هنع ُباوجلا اهضعبو .عفدنم هيف حدقلاو

 (.5875 - 45 ىراسلا ىده) ...«اهتم ثيدح لك رثأ ىف اَنّيْبُم هتحضوأو لصفلا

 ىلع لباقو (ةيثيدح دئاوف أ/51) رهاط نبال ةمئألا طورش ىف ءملسمو ىراخبلا هيف فلؤخ امم ددعلا لمجو

 .رجح نبأ نع ١( ىوارلا بيردت) ىف ىطويسلا هلقن ام ءىراسلا ىده ىف ددعلا

 مامن
 0 م

 : نساحملا د

 مدع دنع نورثكألاو نوققحملا كلذ ىف فلاخو :ىوونلا لوق :ةدايزو ةدئاف»

 - اذه باع هنأ «مالسلا دبع نب دمحم ىبأ خيشلا» نع لقن هنأ هديؤي ."'"رتاوتلا

 .«رتاوتي مل ام نظلا ديفي :اولاقف نورثكألاو نوققحملا هفلاخو» :ىوونلا ةرابع )١(
 ١١١/١ بيرقتلا

 م امم اهيحيحص ىف ناخيشلا هجرخأ ام اهنم :عاونأ نئارقلاب ُفَتْحُمْلا ربخلاو» :ةبخنلا ىف رجح نبا لاقو

 ءاهريغ ىلع حيحصلا زييمت ىف اهمدقتو نأشلا اذه ىف اهتلالج :اهنم ,نئارق هب فتحا هنإف ,رتاوتلا دح غلبي

 قرطلا ةرثك درحي نم ءىرظنلا ملعلا ةدافإ ىف ىوقأ هدحو ىقلتلا اذهو .لوبقلاب .اهيباتكل ءالعلا ىقلتو

 ٠١ص :«رتاوتلا نع ةرصاقلا



 هون ه م موو ور وة م وة وو ووو وفقه
 700 ل ل ل يب يب الل

 ىضتقا ٌثيدحب تلمع اذإ َةمألا نأ نوري ةلزتعملا نإ لاقو ءحالصلا نبا ئلع لوقلا <
 .ءىدر بهذم وهو .هتحصب عطقلا كلذ

 ظاَفُحلا ضعب لقن دقف .ٌعونمم امهعبت نّمو ىوونلاو مالسلا دبع نبا هلاق امو
 دماح ىبأو قاحسإ ىبأ ىنيئا رفسالاك ةيعفاشلا نم ةعامج نع .هللا مهمحر .نيرخأتملا

 ؛ةيفنحلا نم :ىسخرسلاو ؛ىزاريشلا قاحسإ ىبأ هذيملتو بيطلا ىبأ ىضاقلاو
 ءباطخلا ىبأو ىلعي ىنأك ةلبانحلا نم ةعامجو ؛ةيكلاملا نم باهولا دبع ىضاقلاو
 ,كروف نبا مهنم .مهريغو ةيرعشألا نم مالكلا . لهأ رثكأو ؛ىنوغازلا نباو .دماح نباو
 ةمألا هتقلت ىذلا ثيدحلاب نوعطقي مهنأ .ةماع فلسلا بهذمو .ةبطاق ثيدحلا لهأو
 نوملسملا عمجأ :نيحيحصلا ركّدو .(ىسدقملا رهاط نبال فوصتلا ةوفص) ىفو .لوبقلاب
 .“|مههطرش ىلع ناك ام وأ اهيف جرخأ ام ىلع

 حيحصلا :لاقف هريغ ايسقت '''«مكاحلا» ركذ ,حيحصلا ىف ماسقألا نم قبس امو
 :لوألاف .اهيف فلتخم ةسمخو .اهيلع قفتم ةسمخ :ماسقأ ةرشع ىلإ مسقني ثيدحلا نم .

 ىباحصلا نع هيوري ىذلا حيحصلا نم ىلوألا ةجردلا وهو ملسمو ىراخبلا رايتخا
 ثيداحألاو ,نيخيشلا دحأ ىلإ كلذك .ىعباتلا عبات مث ىعباتلا نع مث نايوار روهشملا
 | :هيلع قفتملا حيحصلا نم ىناثلا .فالآ ةرشع غلبت ال طرشلا اذهب ةيورملا
 : ثلاثلا .دحاو وار الإ هيف ىباحصلا نع سيل نكل ,نيطباضلا لودعلا لقنب حيحصلا
 ُتاقثلا اهيوري ىتلا بئارغلا دارفألا :عبارلا .دحاو وارالإ هيف ىعباتلا نع سيلا ىذلا
 ثيداحأ :سماخلا .بتكلا ىف ةجرخم قرط اهل سيلو تاقثلا نم فن اب درفت لودعلا
 مهدادجأ نع مهئابآ نع ٌةياورلا رت داوتت ملو ,مهدادجأ نع مهئابآ نع ةمئألا نم ةعامج
 .مهنع الإ

 سلدملاو .ةفوكلا لهأ ةعامج دنع ٌميحص لّسرملاف :اهيف فلتخملا ٌةسمخلا امأو”
 نم ةقث هيوري ىذلا ُيخلاو .نييفوكلا نم ةعامج دنع حيحص ,هعامس ركذي مل اذإ
 | - ثّدحم ةياورو ,هنولسريف تاقثلا نم ةعامج هنع هيوريو هدنسيف مامإ نع تاقثلا

 .(ب 54) ةمئألا طورش :(لخدملا) ىف )١(



 و ثيدحلا نم حيحصلا ةفرعم : لوألا عونلا
 نم حيحصلا ةفرعم ع

 ةعجارم ىف ءْنآلا , ءٍنَسحلاو حيحصلا ةفرعم ٍقيرط ٌراصحنا هانمدق اب رهظ اذإ : ةنماثلا

 اذإ .ءكلذب جاجتحالا وأ لمعلا دارأ نم ٌليبسف ةدمتعملا بتكلا نم اههرييغو نيحيحصلا

 نأ ءبهذم ىذل هب جاجتحالا وأ ثيدحلاب لمعلا هل غوسي نم ناك
 دق لصأ ىلإ مجري

ص رلوصأب هريغ ٌدقث وأ وه هلباق
ةعوتتم تاياورب ةيو رم ٍةددعتم ةحيح

 مي لصحيلا 

 - في رحتلاو ليدبتلاب ")صفت دصقت نأ نع اهدعبو بتكلا هذه ٍراهتشا عم كلذب

 'باوصلاب ملعأ هتلاو .لوصألا كلت هيلع ٌتقفتا ام ةحصب

) نم طقسملا ىهتني انه )1(
ةحفص نم هدعب ام أدبيو (ص

 .ب// ١ 

 .(ص ص) ىف تسيلو (ع 6 باوصلاب (؟)

 .سداسلا سلجملا ىف ءعابسلا غلب ( ع) شماه ىلعو

 )875/١(. ةرصبتلاو ,غ9 دييقتلا ىف ىقارعلاو ( )١١/1١ - ١5( ملسمل هحرش قم رو رظناو

لع ةلباقملا نإ ( (حيقنتلا حيضوت) ىف ىناعنصلا لاقو
 ىف مهلف ,لمعلا ال لقنلا ىف انه مالكلاو .ةداجو لوصألا ى

 .(9١؟/١) ةياورلا ظئارش ريغ طئارش لمعلا ٠

 فرعي ال هنأ ريغ ,ةلادعلا رهاظ عامسلا فورعم باتكلا حيحص عامسلا حيحص -

رثكأ دنع حيحص اذهو ءهظفحي الو هب ثدحي ام
ةفينح وبأ هب جتحي الو ,ثيدحلا لهأ 

 

 رثكأ دنع ةلوبقم .ةياورلا ىف قدضلا عم ءاوهألا لهأو ةعدتبملا ةياورو .كلام الو

 ظ .و/“ا «تهتنا .نيثدحملا



 ناثلا عونلا

 هلهأ دنع ثيدحلا نأ هتياكح دعب لاق هنأ .هللا همحر «ىباطخلا َناميلس ىبأ» نع نيود
 .هلاجر رهتشاو '' اهجرخم فرع ام ,نسحلا” :اهركذ انمدق ىتلا ةثالثلا ماسقألا ىلإ مسقني
 .9«*ءاهقفلا ةماع هلمعتسيو ءاملعلا رثكأ هلبقي ىذلا وهو ثيدحلا رثكأ رادم هيلعو : لاق

 ىف ن وكي ال نأ”: نسحلاب ديري هنأ .هنع هللا ىضر«ىذصرتلا ىسيع ىبأ» نع انيورو
 وحن هجو ريغ نم ىورسيو .ًداش اًنيدح نوكيالو ءبذكلاب مهتُي نَم !ظ/ 0] هدانسإ
 ب( .“«كلذ

 فرع ام :هلوق ىفف .هجرخم فرعي مل ام عطقنملاو ,هنايب لبق سلدملا :فلؤملا لاق] :(ص) شماه ىلع 0(

 .ب/؟ [ كلذ نم زارتحا ؛هجرخم
 ١(. :ننسلا ماعم ةمدقم) ىباطخلا (؟)
 ولو .لكلا دارأ ىباطخلا نأ رهاظلاو .هعيمج ءازإبو .ءىشلا مظعم ءازإب قلطت ءىشلا ةماعو :ىقارعلا لاق

 | 10/١ ةرصبتلا .«ءاهقفلاو ءالعلا نيب قرف ام رثكألا دارأ
 ءريثك نبا دامعلا ىلع ءىطويسلا مث ,ىقارعلا در هبو (ةضراعلا عم 5/1 عماجلا رخآ ىف ءىذمرقلا (؟)

 هلاق باتك ىأ ىفف ىذمرنلا نع ىور ناك نإ اذهو» 5" ط "8 صد- ثيدحلا مولع هراصتخا ىف لاف ثيح
 .«؟ هنع هدانسإ نيأو

 .هتر/ا ىوارلا بيرذدتو 2,50 دييقتلا
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 حس -

 : نساحملا *

 فيرعتلا مت نإ :لاقيال عطتتلاو ,هتابث لبق ٌسلدملا جرخي ءجرخملا ةفرعم : : ةدئاف »
 فيرعتلا ةلمج نم مالكلا ٌرخآ ناك نإو .كلذك فيعضلاو ٌحيحصلاف “هلاجر” :هلوق دنع
 نإف ؛ق رم اس رو راي ىلإ ةبسنلاب “ثيدحلا رثكأ رادم هيلع” :انلوقب دارملاو
 وا .«تهتنا .هيلع قفتملا حيحصلا ةبتر غلبي ال كلذ بلاغ

 ('دنم للعلا باتك رخاوأ ىف (هعماج) ىف ىذمرتلا هركذ دق اذه :ةدئاف» #*4*
 .و/اا «تهتنا

 )١( للعلا :عماجلا )١/785(
 -ئذمرتلا نأ : ىشكارملا ركب ىبأ نب دمحم هللا دبع ىبأ «قاوملا نبا لوق ةيفلألل هحرش ىف ىقارعلا لقنو

 اا



 «نسحلا ثيدحلا وه ؛لمتحم بيرق ٌفعض هيف ىذلا ٌتيدحلا :نيرخأتملا صعب لاقو

 ل0 لمعلل ححلصيو

 هركذ ايف سيلو .ليلغلا ىفشي ال مهبتسم كلذ لك :'"اهنع هللا ىضر خيشلا لاق

 «ثحبلاو كلذ ىف رظنلا تنعمأ دقو .حيحصلا نم نسحلا لصفي ام «ىباطخلاو ءىذمرتلا»

 نسحلا ثيدحلا نأ حضتاو ىل حقنتف ؛مهلاعتسا ٌعقاوم اًظحالم ,مهمالك فارطأ نيب اًهماج

 : ناسق

 سيل هنأ ريغ .هتيلهأ ققحت مل روتسم نم هدانسإ ٌلاجر ولخي ال ىذلا ُثيدحلا :امهدحأ

و ,هيوري ايف أطخلا ريثك الفغم
ثيدحلا ىف بذكلاب مهتم وه ال

 دمعت هنم رهظي مل ىأ .

نم نوكيو ؛قسفم ٌرخآ ببس الو .ثيدحلا ىف بذكلا
 نأب ءفرُع دق كلذ عم ثيدحلا 

ا وأ رخآ ٍهَجو نم هوحن وأ هلثم َىوُر
يوار عبات نم ةعباتم دضتعا قىتح ءرثك

 وا .هلثم ىلع ه

 .اركنمو اذاش نوكي نأ نع كلذب جرخف ءهوحنب رخآ ٍثيدح ٌدورو وهو ءدهاش نم هل ام

 .لزنتي مسقلا اذه ىلع «ىذمرتلا» مالكو

 تاعوضوملا هيباتك ىف اذكه لاق هنإف ,ىزوجلا نبا جرفلا ابأ :انه نيرخأتملا ضعبب فنصملا دارأو» )١(

 .50 ىقارعلا دييقت «ةيهانتملا للعلاو

 0/١". ةمدقملا ءتاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا ىلع لبوقو

 خيشلا لصأ /ش نم ةرط ؛ىسافلا طخب (غ) شماه ىلعو
 فعض هيف » :هلوق] ./ليمج نبا نيدلا سمش

 لصحي م فصولا اذه برطضا اذإو .هريغ نم لمتحملا ردقلا هب ذيمتي طباضب اًطوبضم سيل ؛لمتحم بيرق

 .[ةقيقحلل زيمملا فيرعتلا

 .[تلق] :ةيقارعلا ىفو بر/” [نيملسملا هب عفنو هنع هللا ىضر فلؤملا خيشلا لاق] :(ص) ىف )١(

 قيلعتلا قأي :هريغ لاوقأ نم نتملا ىف هدروي ام ىلع حالصلا نبا قلعي ثيحو
 :ةغيصب (غ) ةخسن ىف اًيلاغ

 هيف ريمضلاو .تلق :ةيقارعلاو (ز) ىفو .هللا همحر ىلمملا لاق :(ص) نم ىلي ايفو ؛هللا هاقبأ ,خيشلا لاق

ِ 
 .حالصلا نبال

 .ةرابعلا هذه ةغيص ىف خسنلا فالتخا ركذ نع ىيبنتلا اذهب ىنغتسنو .(غ) ةرابعب نتملا ىف انيفتكا دقو

كامل ااا
 

هو الإ اًحيحص نوكي الف ,حيحصلا نع هزيق ةفصب َنَسحلا صخي ل -
 لب نيمهتم ريغ هتاور نوكيو ءذاش ريغ و

ذه صخت ال ةفص ىسيع ىبأ دنع َنَسحلا نأ اذه نم رهظف :لاق .تاقث
 ..حيحصلا اهيف هكرشي دق لب مسقلا ا

لاق» : ىقارعلا بقعو .«اًحيحص هدنع نسح لك سيلو نسح هدنع حيحص لكف
 هنأ ىقب :ىرمعيلا حتفلا وبأ 

 .««حيحصلا ىف كلذ طرتشي مو ءرخآ هجو نم ىوري نأ نّسحلا ىف طرتشا

 .(ايكرت طوطخم بر ل :ىذمرتلا حرش) ىف ىرمعيلا حتفلا ىبأ ىلع لبوقو 86/١( ةرصبتلا)



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 1

 : ةجرد غلب م هنأ ريغ ,ةنامألاو قدصلاب نيروهشملا نم هيوار نوكي نأ :ىناثلا مسقلا
 ّْنَم لاح نع عفتري كلذ عم وهو ءناقتإلاو ظفحلا ىف مهنع رصقي هنوكل ,حيحصلا لاجر
 0 نأ نم ثيدحلا ةمالس عم اذه للك يف مو ءاركنم كيدح نم ب رت ام
 اللَعم نوكي نأ نم هتمالس .اًركنمو اذاش

 .«ىباطخلا» مالك لزنتي ىناثلا مسقلا ىلعو

 «ىذمرتلا» نأكوا .كلذ ىف هّمالك انغلب نم مالك ىف قرفت امل عماج .هانركذ ىذلا اذهف
 ىلع اهنم ٍدحاو لك اًرصتقم .رخآلا عونلا «ىباطخلا» ركذو ,نسحلا ىعون دحأ ركذ
 هلو «لهذو ضعبلا نع لفغ هنأ وأ ,لكشي ال هنأ ىأر امع اًضِرْعُم .لكشي هنأ ىأر ام
 مع

 نبا فيرعت ىكح نأ دعب (حارتقالا) ىف - ديعلا قيقد نبا - نيدلا ىقت خيشلا لوق ىقارعلا لقن ١(
 | ىلع دري : لاقا .نيرخأتملا نم همسي مل نمع هدعب لقنو «تاشقانمو [تاثحابم] هيف هيلعو» : سلا الملا
 رهتشا ىذلا ٌلسرملا ىناثلا ىلع دريو .هوحن وأ هلثم ىورو روتسم هلاجر ىف ىذلا لسرملاو عطقنملا لوألا مسقلا
 نع رصاق .دوهشم وأ دهاش هي هل .روتسم لصتملا هدانسإ ىف ام نسحلا : :لاقي نأ نسحألاف : لاق .ركذ اب هلاجر
 (ءال :دييقتلا) .ملعأ هللاو .ذوذشلاو ةلعلا نم الخو .ناقتإلا ةجرد
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 مسشسسل

 : نساحملا *#

 ائيش نأك ,رظانلا دنع فيعضلاو حيحصلا نيب طسؤت امل نسحلا عون :ةدايزو ةدئاق »
 يش نأك لاا دتع طصضو يصل ب ل ل
 :ىباطخلا لوق نأ ةهج نم .دحاو ىذمرغلاو ىباطخلا ىلإ بسن. ام :لاقي الو .هفيزعت

 نم هدانسإ ىف نوكي الو” :ىذمرتلا لوقك وه .بذكلا ةمصو نم ةمالسلاب ىنعي “هلاجر رهتشا” :ىباطخلا لوقو .هجو ريغ نم هوحت ىورو : :ىذمرتلا لوقك .هجرخم فرع ام
 .«بذكلاب مهتُي

 مهتي نم هدانسإ ىف نوكي هلو” : ىذمرتلا لوق نم ٌصخأ لاجرلا راهتشا : لوقن انأل
 نيرخأتملا ضعبو .نيقباسلا نيمسقلا ىلع الّرنت انيآبت الو ءروتسملا هلومشلا «بذكلاب
 .(تاعوضوملا) باتك ىف هركذ دق ىزوجلا .نبا نوكي نأ هبشي - قبس ايف -

 - ريثك ىف هلوقل .(هعماج) ىف هحالطصا نم مهَقُي ال ىذمرتلا ىلإ بسن امو



 ا ثيدحلا نم نسحلا ةفرعم : ىناثلا عونلا

 :تاعيرفتو تاهيبنتب هحضونو .كلذ ليصأت اذه

 نوكي نأ هطرش نم حيحصلا نأ ىف ؛حيحصلا نع ٌرصاقتي ٌنَسحلا :اهّدحأ
 قيرطب وأ حيرصلا لقنلاب امإ ,مهناقتإو مهطبضو مهتلادع تتبث دق هتاورآ [و/ك] ] عيمج

 ىفتكي هنإف ,نسحلا ىف طرتشم ريغ كلذو .ىلاعت هللا ءاش نإ هينبنس ام ىلع ,ةضافتسالا

 دعبتسا اذإو .هحرش مدقت امم كلذ ريغو .هوجو نم ثيدحلا ءىجي نم هركذ قبس امي هيف

 ليسارم ىف هنع هللا ىضر «ىعفاشلا» ضن هل انركذ .ٌدعبتسم ةيعفاشلا ءاهقفلا نم كلذ

 ٌرخآ ٌلّسرم هقفاو ول كلذكو ءاّدتسم هوحن ءاج ىذلا ٌلسرملا” اهنم لبقي هنأ :نيعباتلا
 نم اهوجو هيف ركذ هل مالك ىف “لوألا ىعباتلا لاجر ريغ نع ملعلا ذخأ نّم هلسرأ

 الاخ هجو نم هئيجمب ءلّسرملا جرخم ةحص ىلع لالدتسالا

 باحصأ ضعب نع هريغو '''(ىناعمسلا رفظملا وبأ» ٌمامإلا هاكح ام اًضيأ هل انركذو

 ١.0  «الف .نيعباتلا رابك دعب نم امأو» :لاقو .اهدعب امو 148 :ىعفاشلا مامإلل ةلاسرلا ٠ )١(
 نب ميحرلادبع دلاو ءروصنم نب دمحم نب ميركلا دبع دعس ىبأ دج .رابجلا دبع نب دمحم نب روصنم (؟)

 ىناعمسلا رفظملا ىبأو (ه 484 ت) روصثم ىناعمسلا رفظملا ىبأ نيب بسنلاو ةينكلا ىف ءسيل عقيو .ميركلادبع

 ىف لقني ىذلا حالصلا نبا خيش وهو .ه777 دعب ىفوتو ه6077 ةنس دولوملا ,دعس ىبأ نب ميحرلا دبع

 هخيش نم اًعامسو ةياور :لمحتلا ةغيصب ايهنم دارملا زيمتيف ,ىناعمسلا رفظملا ىبأ نعو .ىناعمسلا :نع ةمدقملا
 بهذم ىلع رظان .رظنلا لهأ لوحف نم .روصنم رفظملا ىبأ مامإلا نع اًعالبو ةياكحو ,ميركلا دبع رفظملا ىبأ

 ثيدحلاو فالخلا ىف فيناصت هلو .هتيص راطو بهذملا ىف مكحتساف اًيعفاش لوحت مث ةنس نيثالث ةفينح ىبأ

 .(أ14 ةيثيدح دئاوف) لاجرلاو '

1 

 ناك نإو .“هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه“ : :ثيداحألا نم -

 “هجولا اذه نم الإ هفرعن ال” : :هلوق لزني نأ الإ (هعماج) ىف امل فلاخم وهف اًرص هركذ

 لاق دقف ءاضيأ بيرغلا ىلع ُنسحألا قلطُيو .ىنعملل دهاشلا رابتعا نود ظفللا ىلع

 لاق .“هدنع ام ّنسحأ ٌلجرلا جرحي نأ اوعمتجا اذإ نوهركي اوناك” :ىعجنلا

 ءىش ىأل : ةبعشل ليق .ركنملا ىلع نّسحلا قلطي امبرو .ٌبيرغلا نسحألاب ىنع :ىناعمسلا
 - !ٌتررف هنسح نم : :لاق ؟ ثيدحلا نس وهو ,نايلس ىبأ نب كلملا دبع نع ىورت ال.

 طل ورا « ىهتنا

 تلق» :لاق - ىرصبلا هللا دبع ىبأ ىسيقلا دلاخ نب - ةيمأ ىلإ هدنسب هيبأ نع متاح ىبأ نبا هاور )١(

 .ثيدحلا نسح ناك هنإ : تلق .هتكرت :لاق ؟ناميلس ىبأ نب , كلملا دبع عدتو « ,نالفو نالف نع ثدحت : : ةبعشل
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 .*روتسملا ةداهش لبقت مل نإو روتسملا ٌةياور لبق :هنأ نم ىعفاشلا
 ىلع ,روتسملا ةياور ٍدرجمب نسحلا ثيدحلا ىف فتكن مل انأو فيك ,دجتم ٌةجو كلذلو

 .ملعأ هللاو ؟اًفنآ قبس ام

 دق اهنوك عم اهفعضب اًموكحم ثيداحأ دجن انإ :لوقي َمهَفلا ٌتحابلا لعل :ىناثلا
 الهف ,هوحنو “سأرلا نم نانذألا” :ثيدح لثم ,ةديدع هوجو نم ٍةريثك ديناسأب َتيِوُر
 نّسحلا عون ىف متلق امك. ءاًضعب دضع كلذ ضعب نأل ٍنسحلا عون نم هّلاثمأو كلذ متلعج

 ؟افنآ قبس ام ىلع

 كلذ لب ءهوجو نم هئيجمب لوزي ثيدحلا ىف بعض ّلك سيل هنأ ,كلذ باوجو

 هنوك عم هيوار ظفح عض نم اًئشان هفعض نوكي نأب ,كلذ هليزي فعض هنمف : توافتي

 دق ام هنأ انفرع ءرخآ ٍدجو نم ءاج دق هاور ام انيأر اذإف .ةنايدلاو قدصلا .لهأ نم

 ,كلذ وحنب لاز .لاسرإلا ثيح نم هفعض ناك اذإ كلذكو .هل هطبض هيف لتخي مو هظفح

 .رخآ هجو نم هتياورب لوزي ءليلق ٌفعض هيف ذإ .ظفاح مام هلسِري ىذلا لّسرملا ىف اك

 هربَج نع رباجلا اذه ٍدَعاقتو ,فعضلا ةوقل كلذ وحنب لوزي ال فعض كلذ نمو

 نوك وأ بذكلاب اًهّنم ىوارلا نوك نم [ظ/7]أشني ىذلا فعضلاك كلذو .هتمواقمو

 .**اذاش ثيدحلا

 :نساحملا *#

 وهو .نيدهاش ىف ةلادعلا رابتعا عم «حاكتلا دقع ىف روتسملاب ىفتكا دقو :ةدايز»

 و// «تهتنا .قبس ام دكؤي ام

 : نساحملا #* *

 ؛حيحص هجو نم ىوري نأب ريجني :لاقي ال :ةدئاف»

 ليثمتلاو .فعضلا كلذ ىف ىرخألا ّلثم اهنم َّلك يرطب ىوُر اذإ ايف مالكلا نأل

 اهنم ةدحاو ّلك درفنا ول لا هقرط ددعت ىف :هي ىنعي “ سأرلا "نم نانذألا” ٍثيدحب
 نم نانذألا“ ثيدح ٌىور : ةروكذملا قرطلا نع «ىقهيبلا» لاق دقو .ةفيعض تناكل

 - تحت لخديو .لّلعم وهو ٌدمامأ ىبأ نع ٍرْهَش ثيدح اهدوجأ .فاعض ٌديناسأي “سأرلا



 سابع نباو ءرمع نباو , سنأو ,ىسوم ىبأو .ةريره ىبأ ٌثيدح « ىقهيبلا » مالك -

 نب َنامثع :(جرختسملا) باتك ىف «هدنُم ُنبا» دازو .ىعجشألا سيق نب ةملسو ,ةشئاعو
 .ؤرمع ٌدبعو .بدنج نب ةرمسو «نافع

 ,ديز نب هللا دبع ةياور نم ّّمص هنأ «حالصلا نباو .ىقهيبلا» ىلع ُدِرَي :لاقي الو
 ىبحي نع - «ملسم» هل جَّرخ نمم وهو - ديعس نب ديَوُس نع «هجام ْنبا» اهجرخ ىلا
 ,ةعامج هقثو دقو ,ديز نب بيبح نع ٌةبعش نع هيلع ٌقفتم وهو ةدئاز ىبأ نب ايركز نب

َ 

 ؛«نابح ُنبا» هححص كلذلو .ديز نب هللا دبع نع ,هيلع قفتم وهو ,ميت نب دابع نع

 سابع نبا ثيدح امأو .اهنم ع ءىش حصي 3 ةددعتم قرطب ٌليثمتلا عفو : :لوقن انأل

 اهلك : لاقو .ةقباسلا قرطلا نم ريثك عم «ىنطقرادلا» هاور دقف ”سأرلا نم نانذألا”
 ٌثيدح :«ناطقلا نبا» لاق نكل ءديز نب هللا دبع ثكثيدح نم هوري مو .ةفيعض

 .ظ/8 «تهتنا .نسح وأ .حيحص امإ “سأرلا نم نانذألا” هيف ىذلا سابع نبا

 37/١ ىربكلا هننس ىف .ىقهيبلا نع انه ام

 ديوس ناك نإ نسح دانسإ اذه :دئاوزلا ىفو (847) ح .سأرلا نم ناتذألا باب .ةراهطلا ك :هجام نباو
 نم مث .دواد ىبأل اهيف ام قأيو ([54 ح) ةمامأ ىبأ نع رهش نع نانس نع ديز نب دامح ةياور نم مث .هظفح

 ىف بابلا ثيدحو .هلاجر نم نْينثا فعضب فيعض :دئاوزلا ىف لاق دانسإب (440 ح) ةريره ىبأ نع ثيدح
 ةفص ىف دواد وبأ هجرخأو (ةضراعلا عم )064/١ قرط ةدع نم بابلا ىف هعمو ,ةمامأ ىبأ نع رهش نع .ىذمرتلا

 نع رهش نع ةعيبر نب نائس نع ديز نب دامح نع ,ديعس نب ةبيتقو برح نب ناهيلس قيرط نم ولكي هئوضو
 ىبتلا لوق نم وه ,ىردأ ال :دامح لاق :ةبيتق لاق «سأرلا نم نانذألا» هيفو كي ىبنلا ءوضو ركذف ,ةمامأ ىبأ

 .(16 ح) ؟ةمامأ ىبأ لوق نم وأ كي
 فلتخم نم ' ”سأرلا نم نانذألا” : دلع ىبنلا لوق نم ىور ام: :هننس) نم ةراهطلا باتك ىف ىنطقرادلا عمجو

 رهش ثيدح نم دمحأ دنسم ىف وهو .هححص امو اهنم هلعأ ام (؟7 ١ ح) السرمو افوقومو اًعوفرم ,هقرط

 .اًهوفرم ةمامأ ىبأ نع

 نبا نع فسوي نب ماصع ةياور ركذف .هيف ءاهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نع لئس (ىنطقرادلل للعلا):ىفو

 نبا نع ىسوم نب لضفلا ةياورو .ةشئاع نع ىرهزلا نع ىسوم نب نايلس نع جيرج نبا نع كرابملا

 نع ىسوم نب نايلس نع جيرج نبا. نع :حيحصلاو .دانسإلاو نتملا ىق مهو نيتياورلا اتلكو» :لاق .جيرج
 ىروثلا هاور كلذكو .”سأرلا نم نانذألاو ءاوقشنتساو اوضمضم” :لاق هنأ ٍهلك ىبنلا نع السرم ىرهزلا
 .طخ ١8/0 «باوصلا وهو .جيرج نبا باحصأو ةنييع نباو قازرلا دبعو عيكوو مامهو



 ,ةزيزعلا سئافنلا نم هنإف كلذ ملعاف .ثحبلاو ةرشابملاب كّردت اهليصافت ةلمج هذهو |
 ."هلعأ هللاو

 نم هنأ ريغ ,ناقتإلاو ظفحلا لهأ ةجرد نع اًرخأتم ثيدحلا ىوار ناك اذإ :ثلاغلا

 ةوقلا هل تعمتجا دقف ءدجو ريغ نم هثيدح كلذ عم ٌىورو ٠ ءرْتَسلاو قدصلاب نيروهشملا

 .حيحضلا ةجرد ىلإ نسحلا ةجرد نم هتيدح ىفقري كلذو .نيتهجلا نم

 :لاق كو هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ًةدلس بأ نع ,ورمع نب ,دمحم ثيدح : هلاثم

 ةمقلع نبو رمع نب دمحمف .“ ””ةالص لك دنع ِكاّوسلاب مهترمأل تمأ ىلع قّشَأ نأ الول”
 نم مهضعب هفعض ىتح .ناقتإلا لهأ نم نكي م هنكل ,ةنايصلاو ٍقدصلاب نيروهشملا نم

 ش علا لف ءنَسَح ةهجلا هذه نم هثيدحف ,هيلالجو هقدصل مهضعب هقثوو ,هظفح ءوس ةهج

 .,هظفح ٍءوس ةهج نم هيلع هاشخن انك ام كلذب لاز َرْخأ هجوأ نم َىور هنوك كلذ ىلإ

 .ملعأ هتلاو ,حيحصلا ةجردب قحتلاو دانسإلا اذه ٌّمصف ريسيلا صقنلا كلذ هب ربجناو

 وهو .نسحلا ثيدحلا ةفرعم ىف لصأ .هللا همحر «ىذمرتلا ىسيع ىبأ ٌباتك» :عبارلا

 هخياشم ضعب مالك نم تاقرفتم ىف ٌدجويو (هعماج) ىف هركذ نم رّثكأو همساب هون ىذلا
 . ”اههريغو ىراخبلاو لبنح نب دمحأك هلبق ىتلا ةقبطلاو

 .عباسلا سلجملا ىف هيلع قءارقب عاسلا غلب :ىسافلا طخب (غ) شماه ىلع )١(
 ٠ فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نع .ىنيللا صاقو ىبأ نب ,ةمقلع نب ورمع نب دمحم ةياور (؟)

 نب دمحم ىف لاوقألا رظناو .كاوسلا ىف ءاج ام باب ,ةراهطلا ك ,ىذمرتلا عماج ىف :ةريره ىبأ نع .ىرهزلا
 ' كلام هاور ,كاوسلا ثيدحو (1177 ت /5/4) بيذهتلا بيذهتو ١158( ت )١/8" ليدعتلاو حرجلاب ىرمع

 ىبأ نع فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح نع ىرهزلا ثيدح نم ١١5( ح كاوسلا ىف ءاج ام ,ةراهط) أطوملا ىف
 ىبأ نع كلام ثيدح نم هةعمجلا موي كاوسلا باب .ةعمجلا باتك ىف ىراخبلاو )١95/1( ديهمتلا عم) .ةريره

 باتك نم كاوسلا باب ىف ملسم هجرخأو ١900/7( ىرابلا حتف عم) اًعوفرم ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا
 .(1955/57ح) ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع نايفس ثيدح نم .ةراهطلا

 : نساحملا *

 .ثيداحألا نيسحت نم َرثكأ ,قنيدملا نبأ ذيملت ««ةبيش نب بوقعي» :لاقي ال :ةدئاف»

 متاح ىبأ خيش «ىسوطلا ىلع وبأ»و .ةحصلاو نسحلا نيب عمجي ةريثك عضاوم ىفو
 اكو تيد لك رثإ ةبارغلاو ةحصلاو نسحلا نيب (ماكحألا) هباتكأ ىف عمج .ىزارلا



 نسح وق ىف نم ٠ ثيدح اذه” :وأ *ٌنَسح ٌتيدح اذه” :هلوق ىف ىذمرتلا باتك :لا١ فلتختو

 ىلع ٌدمتعتوإ رلوصأ ةعامجب هب كّلصأ ٌحُحصت نأ ىغبنيف .كلذ وحنو ' يحب نمش

 ىبأ نن نئس) هناظم نمو .كلذ نم ٍريثك ىلع (هِنئَس) ىف «ىنطقرادلا» ٌصنو .هيلع تقفتا

 ههبشي امو حيحصلا هيف ٌتركذ" :لاق هنأ هنع انيور .هللا همحر (ىناتسجسلا ذواد

 كلذ ىف هفرع ام حصأ باب لك ىف ركذي هنأ : :هانعم ام اًضيأ هنع انيورو “.''"هبراقيو

 ا"!4 امو [ [ظ/"] هتنيب دقف ديدش نهو هيف ُثيدح نم ىباتك ىف ناك ام” :لاقو .بابلا

 * ا" ضعب نم حصأ اهضعبو ,حلاص وهف اًئيش هيف ركذأ

 لكي هللا لوسر نع تبتك» :لوقي دواد ابأ تعمس» :لاق ,هساد نبا ركب ىبأ ىلإ هدنسب .بيطخلا )١(
 . هيف تركذ ءثيدح ةئامامثو فالآ ةعبرأ هيف تعمج ,باتكلا اذه هتنمض ام اهنم تبختنا ,ثيدح فلأ ةئاسمخ

 قيرط نم (95 ل) ةطقن نبا دييقتو ,017/9 دادغب خيرات ىف دواد ىبأ ةمجرت .«هبراقيو ههبشي امو حيحصلا

 .تيطخلا

 .(ز .ع) ىلع الباقم (ص) نم هلقتنو ,ةقرو وحن (غ) ىف طقس أدبي 6ةقآ

 حتفلاوبأ لاق .0/4 :ننسلا ملاعم ةمدقل فلسا حرشو 17 :ةكم لهأ ىلإ دواد ىبأ ةلاسر (*)
 :هلوق نم كلذ ذخأ اغإو ءدواد ىبأ باتك نسحلا ن اظم نم نأ معز ,هللا همحر وىرمع ابأ مامإلا نأو» : ىرمعيلا

 .بابلا كلذ ىف هفرع ام حصأ باب لك ىف هباتك ىف ركذي هنإ لاق دقو .هيراقيو ههبشي امو حيحصلا هيف تركذ

 حصأ اهضعبو «حلاص وهف ائيش هيف ركذأ مل امو .هتنيب دقف ديدش نهو هيف ثيدح نم ىباتك ىف ناك ام” :لاقو

 .ةيكرت (أ/8 ل :ىرمعيلل ىذمرتلا حرش).« نسحلاب ايش مسري ملف « ضعب نم'
 40/١ 00037٠١١ هترصبتو 048 07" ىقارعلا دييقت رظناو

 تل 00 ا : .""ىذمرتلا رصع ىف - (01)

 .ظ// «تهتنا .ىذمرتلا نع هراهتشاك كلذ رهتشي مل :لوقن انأل

 ش : نساحملا تو

 دواد ىبأ نسل ةياورلا نأ الإ . ““ نسح وهف هنع ١ تكس امو” : هنع ءاجو : ةدايز""

 اذك هلأسأ : هنع .«ىرجآلل» و .ىرخألا ىف سيل ثيدحو مالك اهضعب ىف ُدجو ,ةفلتخم

 « تهتنا .برقأ لوألاو .اًملطم لمتحيو ,ننسلا ىف ىأ .هنع > تكس امو :هلوق لمتحيف

 .ظ//

 «ىذمرتلا عماج طم ىلع ماكحألا باتك هل» ,ىناسارخلا رصن نب ىلع نب نسحلا .ىسوطلا ىلعوبأ )١(

 - ظافحلا ةركذت ىف ءاج اك .تاياكح ىزارلا متاح وبأ هخيش هنع ىور 07/٠0 ظافحلا تاقبط-

 متاح وبأ ىفوتو (ليدعتلاو حرجلا) ىف ىزارلا متاح ىبأ نبا هركذي مو ه717 ةنس' ىلعويأ ىفوتو - 7837/7
 0١-01. :ىقارعلا دييقت رظناو .ه1؟15 ةنس ىذمرتلا ىسيع وبأو ههاالا/ ةنس
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 ,نيحيحصلا نم ٍدحاو ىف سيلو ءاقلطم اًروكذم هياتك ىف هاندجو ام ءاذه ىلعف : : تلق

 ىبأ» دنع نّسحلا نم هنأب هاتف رع نسحلاو حيحصلا نيب ره نم دحأ هتحص ىلع صن الو

 طبض انققح اهيف "' ج ردنم الو .' "اوريغ دنع ٍنَسحِب سيل ام كلذ ىف نوكي دقو «دواد

 دعس نب دمحم» عمس هنأ «ظفاحلا هدنم نب هللادبع وبأ» ىكَح ذإ «قبس ام لع هب هب نسحلا

 لك نع جرم نأ ىئاسنلا نمحر لادبع ىبأ بهذم نم ناك” :لوقي رصمب «'' ىدئوابلا

 36 هذخأم ذخأي ءىفاتسجسلا دواد وبأ كلذكو" : هدنم نبا لاق “هك رت ىلع ْعَمْجي مل نم

 هللاو *“لاجرلا .ىأر نم هدنع ىوقأ هنأل ,هريغ بابلا ىف دي مل اذإ ءفيعضلا دانسإلا
 .ملعأ

 :نيعون ىلإ هثيداحأ ميسقت نم هللا همحر ''(حيباصملا) بحاص هيلإ راص ام : سماخلا
 ناسحلابو ءاهيف وأ نيحيحصلا دحأ ىف درو ام :حاحصلاب اًديرُم ,ناسحلاو حاَحصلا

 ديس نبأ حتفلا وبأ ظفاحلا هنع لقت ايف ىتبسلا ديشر نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ ظفاحلا هبقعت )١(

 الو ءفعضب دواد وبأ هيلع صني مل ثيدحلا نوك نم دافتسي نأ مزلي سيل :لاق نأب كلذو» .ىرمعيلا سانلا
 هريغ دنع نكي مل نإو اًحيحص هدنع نوكي دق ذإ ءنسح دواد ىبأ دنع ثيدحلا نأ ,ةحصب هريغ هيلع صن

 كلذ نم نوكي دقو» ورمع ىبأ مامإلا لوق هيلع هبن ابر هنكل ,نسح بقعت اذهو :حتفلا وبأ لاق «كلذك

 فرط ىف هفلاخي نأ زوجي كلذكف ,فرط ىف هريغ مكح همكح فلاخي نأ زوج هنأل ؛هريغ دنع نسحب سيل ام
 .طخ .(أ 7 :ةيكرتلا ةخسنلا ىذمرتلا حرش) .رخآ

 نم ؛مرخ هيف (ص) ىف ةملكلا عضومو [جردم ريغ] :(خ) ىفو .قايسلا هب نئمطيو .ةيقارعلاو (ز) نم (؟)
 .ىلبلا رثأ

 .اهيلإ بسني ىتلا «ىدروابلا» ةدلب ىنعي .[ناسارخب ةنيدم] :(ز) ىف اهقوف (")

 سخرس نيب ناسارخب دلب :درويبأ ىهو .ءارلا نوكسو واولا حتفي .درواب) :توقايل نادلبلا مجعم ىفو

 .درويبأ ال لاقي ناسارخ ىحاونب ةدلب اهنأ ىلع ١١6/١( بابللا) ىف رصتقاو (اسنو

 ,ىعفاشلا ءارفلا دوعسم نب نيسحلا دمحم وبأ نيدلا نكر «ىوغبلا مامإلا» وه حيباصملا بحاص (5)

 ورع ه1١01ت .ةنسلا ىيح

 : نساحملا كك

 مل اذإ لسرملاب «ىعفاشلا» جاجتحا نم «ىدرواملا» هركذ أم ءاذه نم برقي :ةدئاف»

 جتحي نأك هنأ .هنع هللا ىضر «لينح نب دمحأ» نع رذنملا نبا لقن دقو .هاوس ةلالد دجوي

 حاضيإ ٌديزم كلذل قأيس .هريغ بابلا ىف نكي مل اذإ ءهّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمعب

 و/5.«تهتنا .هعضوم ىف



 سيلو .فرعُي ال حالطصا اذهف .مهفيئاصت ىف اههُمابشأو ىذمرتلاو دواد وبأ هدروأ ام
 .ٍنئَسَح ريغو ٍنَسَح ىلع لمتشت بتكلا ه هذهو .كلذ نع ةرابع ثيدحلا لهأ دنع ُنسحلا

 '"ملعأ هللاو .*هئايب قبس اك

 ننسو ؛ناحيحصلا :ىه ىتلا  ةسمخلا بتكلاب ةقحتلم ريغ ديناسملا ٌبتك : سداسلا

 نوكرلاو اهب جاجتحالا ىف اهارجم ىرج امو  ىذمزرلا عماجو ,ىئاسنلا نئسو دواد ىبأ

 دنسمو ,ىسوم نب هللاديبع دنسمو .ىسلايطلا ٌدواد ىبأ دنسمك : اًفلطم اهيف دروي ام ىلإ

 1 "'ىمرادلا دنسمو ءديمجح نب دبع دنسمو ,هيوهار نب قاحسإ دنسمو ,لبنج نب دمحأ

 لاك ةاضقلا ىضاق دلو .دمحم نيدلا رصان غلب :هتروص ام ىقارعلا ظفاحلا طخب ص شمأه ىلع )١(

 نيز همعو .رظنو ثحب ةءارق ,سماخلا رخآ ىلإ تافيرعتلا نم ىناثلا لوأ نم ّلع ةءارق.ميدعلا نبا نيدلا
 .نيسحلا نب ميحرلا .دبع هبتك .اعاس .ىبلحلا ليلخ نب دمحم نيدلا سمشو .نمخرلا دبعو نيدلا

 همحر ءىمرادلا نمحر لادبع نب هللا دبع دنسم وه :فلؤملا لاق] :ةخسنلا طخب :(ص) شماه ىلع (؟)

 ه166  ظفاحلا ىدنقرمسلا دمحم وبأ .[هللا

 ثيدح هيف درفأ امم ,ديناسملا هذه ةلمج ىف ىمرادلا دنسم هدع نإ :حالصلا نبا ىلع هدييقت ىف ىقارعلا لاق

 ىمس امك دنسملاب هتيمست رهتشاو .ةسمخلا بتكلاك باوبألا ىلع بترم هنإف .هنم مهو .هدحو ىبلأاحص لك

 ىمرادلا دنسم نأ الإ .ةدنسم هثيداحأ نوكل باوبألا ىلع اًبترم ناك نإو ,حيحصلا عماجلا دنسملا :ىراخبلا

 (٠١/1170:حيقنتلا حيضوت)هعم رظناو .ملعأ هقلاو .,ةعوطقملاو ةلضعملار ةعطقنملاو ةلسرملا ثيداحألا ريثك

 : نساحملا *

 ٌتدرأ” :«ىوغبلا» لاق دقف "هيف ةٌّحاشم ال تاحالطصالا :لاقي ال :ةدئاف»

 ؛امهريغو ىسيع وبأو دواد وبأ هدروأ ام نَسحلابو ؛نيخيشلا باتك ىف جرخام حيحصلاب

 وأ اًركنم ناك ام ركذ نع ٌتضرعأو .هيلإ ترشأ يفيعضو ٍبيرغ نم |هيف ناك امو

 عقي :لوقن انأل ؛امهريغو بيرغلاو نّسحلاو حيحصلا ىلع بوب دقو 1

 .نيحيحصلا ىف تسيل ةحيحص .ثيداحأ اهيف نأ وهو ءرخآ هجو نم ضارثعالا

 و/9 «تهتنا .هريغ ٌدحأ كلذب لقي مو .نسحلا ةبترمل كلذ نع جرخي هجالطصابو

 حيحص هجزم ىف قاب داريإلاف» :لاقو ,ىوغبلا حالطصا ىف ةحاشم ال نأب ضارتعالا ىقارعلا لقن )١(

 ديبقتلا) «ملعأ هقاو هب جاجتحالا ىف اهكارتشال كلذ نايب نع تكس هنأكو .نسحلا نم اهيف اب .نئسلا ىف ام

 ىف ىووتلاو حالصلا' نبا :نيخيشلا نم بجعتأ لازأ ال :ىزيربتلا جاتلا لاق» :هيف ىطويسلا لقنو ((1

لا ءاملع هيلع ىشم اذكو ءحالطصالا ىف ةحاشم ال هنأ ررقملا نأ عم ىوغبلا ىلع اههضارتعا
 انخيش مهرخآ ( ءمجع

 ١5060/١. ىوارلا بيردت «هرصتخم ىف ىجيفاكلا ةمالعلا
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 .اههابشأو ؛ركب ىبأ رازبلا دنسمو ,نايفس نب نسملا دنسمو «ىلصوملا ىعي ىبأ دئسمو

 نأب نيديقتم ريغ .هتيدح نم هوُوَر ام ٌباحص ّلك ٍدنسم ىف اوجرخُي نأ اهيف مهتداع هذهف
 ةبترم نع - اهيفلؤم ةلالجل تلج نإو - اهتبترم ٌترخأت اذهلف .هب اًجتحم اثيدح نوكي

 .ملعأ هللاو .”باوبألا ىلع ةفنصملا بتكلا نم * قحتلا امو ةسمخلا بتكلا

 اذه” :مهوق نود “دانسإلا نَسَح وأ ,دانسإلا ٌحيحص ٌثيدح اذه” : : مطوق : عباسلا

 حصي الو “دانسإلا ٌحيحص ثيدح أده” : :لاقي دق هنأل ““ نسح ٌتيدح وأ ٠ ,حيحص ثيدح

 نس : نساحملا *

 كلذ ىلع تفنص دقو .تبثت الأ ىلوألاو .اهيف ايلا ثبتت نأ كل ٌروجي ,دتاسملا : ةدئاف»

 ُدَعو .تاّمهْلاا نم هنإف هيف ام رظنيلف ( (ديناسملا ظفل ىف ديئاسألا ركذ) هتيمس اًقنصم

 : وظن هيف ,باوبألا نود ةباحصلا دناسم ىلع تفنص ىتلا تادنسملا ىف «ىمرادلا»

 نب قاحسإ» نع ءاج دقو .اهريغو ةراهطلا : باويألا ىلع فنصم ىمرادلل دوجوملاف

 .«ىزارلا ةعرز وبأ» هركذ .هنع درو ام لثمأ ىباحص ّلك نع ٌتِجّرَخ : لاق هنأ «هيوهار

 اذه” :لاق هنأ «لّبتح نب دمحأ» نع ءاجو .ثيدحلا ىلع مالكلا هيف نيبي (رازبلا دنسم)و

 ٠ نم هيف نوملسملا فلتخا اف ءاَقلأ نيسمحو ةئاععبس نم رثكأ نم هتيقتناو هتعمج ٌباتكلا

 ' ىسوم وبأ» لاق “ةجحب سيلف الإو .هيف ناك نإف .هيلإ اوعجراف هلك هللا لوسر ٍثيدح

 .“هتنامأ ىف نط نم نود .هتنايدو هقدص هدنع تبث نمع الإ دمحأ جرحي مو :« ىنيدملا

 جرخأ مل :لاقف .'' 'ًنابأ نب زيزعلادبع نع ىبأ ٌتلأس” : :هنيا هللا دبع ٌلوق كلذ ىلع لدي
 طاتحا هدنسم هعدوأ ام نأ ىلع ليلدلا نم”و :«ىسوم وبأ» لاق “اًئيش دنسملا ىف هنع
 ةياورلا كرت لاجر ثيداحأ ىلع هي رض .هدنع مص ام الإ هيف دروي ملو اًنتمو اًدانسإ هيف

 ' نم ةعامج هيلع قلطأ دقف (ىمرادلا دنسم) امأو “دنسملا ريغ ىف مهنع ىورو ؛مهنع
 ظر/9؟ «تهتنا .حيحصلا مسا طظافحلا

 )١( دمحأ مامإلل للعلا) +ت- دادغب ليزن ىفوكلا دلاخويأ .ىشرقلا ىومألا نابأ نب زيزعلادبع 8/١؟5,

 ىقارعلا ةرصبت رظناو ("48 ىنطقرادلل نوكورقملاو ءافعضلاو ١//٠١ رجح نبا ةبخنو 98-17
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 ٌحيحص هنإ" :هلوق ىلع رصتقا اذإ مهنم دمتم فنصملا نأ ريغ .الّلَعم وأ اًداش هنوكل

 .هسفن ىف ٌحيحص هنأب هل ٌمكحلا هنم ٌرهاظلاف ,ديف حدي مو َدَّلِع هل ركذي لو ,"7دانسإلا

 .ملعأ هللو .ٌرهاظلاو لصألا وه حداقلاو َّلعلا مدع نأل

 نأل :لاكشإ'“ميحص ٌّنَسح ٌتيدح اذه” :هريغو «ىذمرتلا» .لوق ىف :نماثلا

 . نيب عمج ,دحاو ٍثيدح ىف اهنيب عمجلا ىفف ىفف .هخاضيإ قبس اك حيحصلا نع ٌرصاق نسحلا

 دحاولا ثيدحلا َىوُر اذإف :دانسإلا ىلإ عجار كلذ نأ هلاوجو .هتابثإو روصقلا كلذ ىُفَن

 ثيدح هنإ :هيف لاقي نأ ماقتسا ,حيحص ٌدانسإ ٌرخآلاو ٌنَسح ٌدانسإ امههَّدحأ ,نيدانسإب

 هنأ ىلع .رَخآ ٍدانسإ ىلإ ةبسنلاب ٌميحص .دانسإ ىلإ ةبسنلاب ٌّنَسح هنأ ىأ ؛ «حيحص نّسح

 هيلإ لي ام وهو ءٌىوغللا هانعم نسحلاب دارأ ءكلذ لاق نم ضعب نوكي ن نأ ٍركنتسم ريغ

 ةللاو ؛كلذ ملعاف :هددصب نحن ىذلا ىحالطصالا قم لا نود ءُبلقلا هابأي الو سفنلا

 .”ملعأ

 ,باجأف هيواتف ىف حالصلا نبا فنصملا لئس : :انخيش طخب تدجو] :ىسافلا طخب (غ) شاه ىلع )00(

 اًداَش نوكي الأ هطرش نأل ,روكذملا طرشلا ىلع هداتسإ حصي نأ لاحمف حيحص ريغ نتملا ناك ىتم هنأب

«,حيحص دانسإ هنأ هيلع قلطأ اذإف .نتملا حصي ال هلجألف ءاللعم الو
 :تاقث لودع ةدانسإ لاجر نأ هانعمق « 

 .4 :ركفلا ةبخن رظناو  [ريغ ال

جو : فلؤملا لاقز : هللا هديأ هطخب تدجوو (غ) شماه ىلع 0(
لا مزاح ىبأ طظفاحلا لصأ 2 تد

 ىودبع

إ نب دمحم تلأس ”؟ ىلعألا ألما مصتخي ميف" :ذاعم ثيدح ىف ىذمرتلا باتكب
 :لاقف ثيدحلا اذه نع ليعامس

 .[ملعأ هللاو .حيحص نسح ثيدح اذه
000 

 نم ١١1/7 ىمرادلا ننس ىف “ىلعألا للا مصتخي ميف” ثيدحو .هركذف [فلؤملا لاق] :(ص) شماه ىلعو

ضحلا شئاع نب نمحرلا دبع ثيدح
ىفاربطلاو دمحأ هاورو .اًعوفرم ؛ىمر

قم اهضعب ىف قرط ةدع نم ,رازبلاو 
 لا

 .(1 1175717-078 :مانملا ىف هلك ىبنلا هآر ايف باب «ريبعتلا ك .دئاوزلا عمج)

 مس ااا

 :نساحملا *

 اذه :ثيداحألا ضعب ىف «ىذمرتلا» ٌلوق هدري الوأ ركذ ام :لاقي ال :ةدئاف»

 .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال حيحص ٌنِسَح ثيدح

 - اذهل لديو .هب ٌدَرفنُم ّنتملا نأ ال .هتاور دحأ دارفنا كلذب «ىذمرتلا» دارأ :لوقن انأل '

 هلوقك «نالف ثيدح نم برغتسي ,هجولا اذه نم بيرغ» : :ثيداحألا ضعب ىف لوقي هنأ
 دس“

 ا ٍةَديدحب هيخأ ىلإ راشأ نم“: اعوفرم ةريره ىبأ نع ني ريس نبا نع ٍدلاخ ٍثيدح ىف



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 1

 هللا دبع ىبأ مكاحلا» مالك مالا وهو .هب بيحب 9 عاونأ ١ ىف هجاردنال ل .يحصلا

 "”«دلاخ ثيدح نم برغتسي .هجولا اذهنم بيرغ [حيحص] ْنَّسح ثيدح اذه»-
 ثيداحأ ىف كلذ «ىذمرتلا» .لوقل :رظن هيفف اريخأ - حالصلا نبا  ركذ هم امأو.

 .اهيف ةعوضوملا ثيداحألاف اًضيأو .كلذ وحنو ,صاصقلاو دودحلاو ,منهج ةفص ىف ةيورم

 اك .ةروكذمل رومألا ىف ناك ولو : لاقي نأ هنع لاصفنالاو .اهيلع نسحلا قالطإ لحي ال

 1" ُدِرَي الف ٌعوضوملا امأو .ةعيدبلا بيلاسألاب ٍرجزلاو ٍديعولا نم هيف ام رابتعاب اًنّسح
 :«ىريشقلا عتفلاوبأ خيشلا» باجأو . ٍلخاد ريغ وهو ,نسحلاو ةحصلا نيب ايف لكلا
 امهنيب عمج اذإ امأ ءِنَسَحلا ىلع رصتقا اذإ ءىجي اهإ .حيحصلا نع ٍنّسحلا ٌروصق نأ
 تافصلا كلتو ,مهتياور لوبق ىضتقت ٍتافص ةاورلل نأ كلذ نايبو .ذئنيح ذئنيح ٌروصق الف
 ٌدوجوف .بذكلاب ةمهتلا مدعو قدصلا اهتودو ءالثم ناقتإلاو ظفحلاو ظقيتلاك : : ةتوافتم
 كلذكو ؛ناقتإلاو ظفحلاك هنم ىلعأ وه ام ٌدوجو هيفاني ال .الثم قدصلاك ايندلا ٍةجردلا
 ٌنَسَح :لاقي نأ ّحصف .قدصلا عم اي ايندلا ّدوجو كلذ فاني ١ ايلعلا ةجردلا تّدجو اذإ
 حيحص لك َنوكي ن نأ اذه ىلع مايو .ايلعلا ٍةفصلا ٍرابتعاب حيحص ٠ ءايندلا ٍةفصلا ٍرايتعاب

 .ةحيحصلا ثيداحألا رف ؛نسح ثيدح اذه :نيمدقتملا لوق دورو هديؤيو همزتليو ءانّسح 5

 نسحلا نيب ةطسوتم ةبتر ةحصلاو ٍنسحلا نيب عمجلا :ليقو '' '.ىريشقلا مالك ىهتنا
 فصو هيف ضَحَق ام اهاندأو ,ةحصلا فصو هيف ضحق ام اهالعأف ٠ حيحصلاو درجملا

 .ظ/١٠ «تهتنا .رظن هيفو ءاهنبب عمج ام اهطسوأو ,نسحلا

 ءاذحلا دلاخ ثيدح نم (ىذوحألا ةضراع عم 7/3) هيخأ ىلإ ملسملا ةراشإ ىف ءاج ام باب .نتفلا ك 0(
 .ةريره ىبأ نع نيريس نبا نع

 .«انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم» :ِلك ىبنلا لوق باب ءنتفلا ك .ىراخبلا حيحص رظناو
 ثيدح نم ىنطق رادلا هححصو .ملسم ىلإ حالسلاب ةراشإلا نع ىهنلا باب ةلصلاو ربلا ك :ملسم حيحصو

 نع دلاخ نع نسحلا نب بوبحمو ماشهو دايعو ,نيريس نبأ نع نوع ندع تب نع نوره نب ديزيو ىئراصنألا :
 (١؟8/# ل :للعلا) نيريس نبا

 1١1/0-١95(. :ديعلا قيقد نبا ىريشقلا حتفلا ىبأل 0 نم ءريسي فرصتب (؟)
 )١١09/١-1١١(. ةرصبتلاو )50-1١( ىقارعلا دييقت رظناو



 4 ثيدحلا نم نسحلا ةفرعم : ىناثلا عونلا

 قلطأو (حيحصلا عماجلاب ) ىذمرتلا ٌباتك هتيمست ىف ٌىموي هيلإو (هتافرصت) ىف «ظفاحلا

 .ىئاسنلا باتك ىلعو ,حيحصلا مسا هيلع اًضيأ « ركب وبأ ٌبيطخلا»

 ءاملع اهتحص ىلع قفتا“ :لاقو ةسمخلا بتكلا « ىفلسلا رهاط بأ ظفاحلا» ركذو

 وحن وأ اًركنم وأ اًفيعض هنوكب اوحّرص ام اهيف نأل ,ٌلهاست اذهو .' '“.برغلاو قرشلا

 [و/ا/] ىف ام ماسقناب ءهنع هتياور انمّدق [يف «وادوبأ» حرصو .فيعضلا فاصوأ نم كلذ

 حيحصلا نيب زييمتلاب ,هباتك ىف اميف حرم «ىذمرتلا»و .هريغو حيحص ىلإ هباتك

 .الوأ نيبملا مّدَقملا ٍحيحصلا نود هنأ ركن ال ءاًحيحص َنسحلا ىمَس ْنَم نإ مث .نسحلا

 ."'هلعأ هللاو ؛*ىنعملا نود ةرابعلا ىف ٌفالتخا اّذِإ اذّهف

 )١( :ننسلا ماعم ةمدقمل ىفلسلا حرش ىلع لباق 8//01".

 لايك ةاضقلا ىضاق دلو دمحم نيدلا رصان غلب :هتروص ام ىقارعلا ظفاحلا طخب (ص) شماه ىلع (؟)

 ىبلحلا ليلخ نب دمحم نيدلا سمشو نمحر لا دبع نيدلا نيز همعو ىلع ثحب ةءارق .ميدعلا نبا نيدلا

 نيسحلا نب ميحرلا دبع هبتك .اًعامس

 .هيلع ةءارق عامسلا غلب :ىسافلا نبا طخب (غ) شماه ىلعو

 : نساحملا *

 :هصن ام (ىباطخلل نئسلا ةمدقم حرش) ىف «ىفلسلا» هركذ ىذلا :لاقي ال : ةدئاف»

 ِظاَفُحو ٍءاهقفلا نم ٍدقعلاو لحلا لهأ قفتا ىتلا ةسمخلا بتكلا ٌدحأ دواد ىبأ ٌباتكو”

 ,اهيلع داريإ ال هذهف ."'“اهوصأ ةحصب مكحلاو اهوبق ىلع ءاهبنلا مالعألا ثيدحلا

 ؛هريغ مالك فلاخي الو

 .اهيف ام عومجم هب ديري نأ امإ “اهوصأ ٍةحصب مكحلاو اطوبق ىلع" :هلوق : لوقن انأل

 اسيل «|لسمو ىراخبلا» نأل ضعبلا الو .مدقت امل عومجملا ةدارإ حصي الو .ضعبلاوأ

 .و/١١-ظ/١٠ .«تهتنا  مدقت اك لوبقلاب ةمألا اهتقلت لب .كلذك

 ١  هفنصم ةجرد ولعو هتحص ىلع قفتملا أطوملا دعي» : ننسلا ماعم ىاطخلا ةمدقم ىفلسلا حرش ىف هدب )001(

 ْ ؟١01//5 .ننسلا ماعم ليذ .« هتبترو

 -5٠-17. :ىقارعلا دييقت رظناو



 ثلاثلا 1

 ,نسحلا ثيدحلا ٌثتافص الو «حيحصلا ثيدحلا ُتافص هيف عمتجت مل ثيدح ّلك

 ىف «ىتسببلا ناّبح نب متاح وبأ» بنطأو .''"فيعض ثيدح وهف ,مدقت |هيف تاروكذللا

 .كلذ عيمجل عماج ًطباض هتركذ امو .اًدحاو الإ نسق نيسمخ هب غلبف ,هميسقت

 ٍريغ نم هيف َتَمِدُع ام ٌلعجيف اهنم ٍةنْيعُم ٍةفِص ىلإ دمعي نأ : طسَّبلا .دارأ نم ليبسو

 هيف تمِدُع ام مث ءاّدحاو مْسِق - نسحلا عون ىف ررقت ام بسح ىلع - - ٌرياج اهُفلخي نأ
 |سق «نيتنيعم نيتفص عم هيف َتَمِدُع ام مث .يتاث امس ِِيعُم ىرخأ ٍةفص عم ةفصلا كلت

 ةفص ءادتبالا نم نيعيو دوعي مث .عمج ٍتاروكذملا ِن تافصلا ّىفوتسي نأ ىلإ اذكهو .اثلاث

 هيف َتَمِدُع ام َّرخآلا ّمسقلا مث ءاسق اهّدحو هيف َتَمِدُع ام لعجيو ءالوأ اهتْيَع ىتلا ريغ

 كلذ نوكل ءاهب ٍءودبملا ىلوألا فصلا ريغ ىرخألا ٌةفصلا نكتلو ,ىرخأ ٍةفص مدع عم

 .تافصلا رخآ ىلإ ءارج َُس اذكهو .للوألا ةفصلا مدع ماسقأ ىف قبس '

 هل تافصلا نم ناكامو .لّدرألا ' 5ث مسقلا وه .تافصلا عيمج هيف مدع ام مث

 .*ماسقألا كلذب فعاضتتف ,كلذ وحن ةطورش ىف لمعاف ءطو رش

 اهلقن ىتلاك ءميعن ىبأ نع .لاجمب ةديقم ديناسألا ىددأب .ىسافلا نبا طخب ٍةرط 3 شماه ىلع )00(

 1 .ملق طب (غ .نص) نعم نم طبضلا )0(
 .[حورطملا رخؤملا ءرخألا :برعلا ناسل ىف لاق .ذخفلا نزو ىلع .رخألا] :ةرابع طبض (غ) شماه ىلعو

 ٌداَشلا عطقنملا ,رخآ مسق ٌداشلا عطقنملا ؛مسق عل مطقنملا : :لوقي نأ ,ددعتلا لاثم : : ةدئاف )

 ٍرخآ ىلإ كلذك مث ؛عبار مسق ٌبرطضملا لسرملا ذاشلا عطقنملا ءرخآ مسق لسَرملا
 لَسرملا ٌداَشلا ؛سداس مسفق ٌلَسرملا ٌداشلا .ءسماخ مسق ٌداشلا : :لوقنف دوعن مث .تافصلا

 ظ قو/١١ «تهتنا .ةريثك عاونأ ىلإ اذكهو ؛عباس مسق ٌبرطضملا

 .(57) :حاضيإلاو دييقتلاو )١١١/١ - ١١9( :ىقارعلا ةرصبت رظناو -

 لفل ١



 للعملاو ءٌداَشلاو .بولقملاو ,عوضوملا :كلذ ماسقأ نم ٌفورعم ٌصاخ بقل هل ىذلاو

 هللا ءاش نإ ٌحرشلا اهيلع قأيس  عاونأ ىف  لّضعملاو .عطقنملاو .ٌلّسرملاو .برطضملاو
 0 .ىلاعت

 ,عاونأ صوصخ ال ,ثيدحلا مولع عاونأ ٌمومع :عاونألا نم هٌدرون اهيف ٌظوحلملاو

 ىف هب عفنلا ميمعت ىلاعتو كرابت هللا لأسنو .هماسقأ نم نآلا انغرف ىذلا ميسقتلا

 ْ .نيمآ ,نيرادلا
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 عبارلا عونلا

 دّنُْسِمْلا ةفرعم

 ىذلا وه ٍثيدحلا لهأ دنع دّنسملا نأ .هللا همحر «ظفاحلا ٌبيطخلا ركب وبأ» ركذ
 دلع هللا لوسر نع ءاج اهيف كلذ ٌلمعتسي. ام رثكأو ؛هاهتنم ىلإ هيوار نم هدانسإ لصتا
 دتسملا نأ « ٌظفاحلا بلا دبع نبا رمع وبأ» ركذو ٠ * مهريغو ةباحصلا نع ءاج ام نود

 رمع نبا نع .عفان نع ,كلام :لثم .الصتم نوكي دقو .ةصاخ كو ىبنلا ىلإ عفر ام

 نع ,ءسابع نبا نع ءىرهزلا نع ءكلام :لثم ءافطقنم نوكي دقو كي الو هللا لوسر نع
 نأل ٌعطقنم وهو ٌدِْكَم هللا لوسر ىلإ دنس دق هنأل .دنسم اذهف .ةقَو هللا لوسر

 : نساحملا *

 مهفصوو" :هلوق وه (هتيافك) ) ىف «ٌبيطخلا» هركذ ىذلا :لاقي ال .ةدايزو ةدئاف»

 َرثكأ نأ الإ ,هنع دنسأ نم نيبو هيوار نيب لصتم هدانسإ نأ نوديري .دّنسم هنأب ثيدحلل
 ؛ةيقبلا ركذي مو «(ةصاخ هلل ٌّىبنلا نع ٌرئسأ ايف ةرابعلا هذه مهاعتسا

 ىفو .حضاو كلذو "نع دنسأ نم َنيِبو” :هلوق مومع نم م جرحت ٌةيقبلا :لوقن انأل
 اذإ ,هيزعأو هوزعأ هتيّرعو هتورعو ,هٌدنسأ ثيدحلا تدنسأ : (ديفحلل ,ةيوارلا بدأ)

 :ٍثيدحلا ٍدانسإ ىنعم نوكيف .رهدلا وهو ٍدنسملا ىلإ عجار فرحلا ىف لصألاو .هتعفر
 .ظ/١١ «.كلذ ىهتنا .ضعبب اهضعب رهدلا ةنمزأ لاصتا ةياورلا ىف هلاصتا

 )١( :(بيطخلل .ةيافكلا) ىلع لبوق 5١.
 هيف لخبدي اذه ىلعف “هدانسإ لصتا ام دنسملا” :ةدعلا ىف غابصلا نبا لاق اذكو» :ىقارعلا ةرصبت ىفو

 هيف لخديف ,ناك نم .هلئاق ىلإ هدانسإ لصتا ام هيف لخدي هنأ بيطخلا مالك ىضتقمو .فوقوملاو عوفرملا
 .«هابأي ثيدحلا لهأ مالكو .نيعباتلا دعب نم اذكو .ىعباتلا لوق وهو عوطقملا ١7١/١
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 15١ دنسملا ةفرعم : عبارلا عونلا

 !"'مهنع هللا ىضر «سابع نبا» نم عمسي مم «ٌّىرهزلا»

 ىبنلا ىلإ اًعوفرم ّلصتا ام ىلع الإ عقي ال ٌدنسملا نأ , موق نع “ٌرمع وبأ” ىكحو
. 

 ىف ركذي ملو .هللا همحر «ظفاحلا هللا دبع وبأ مكاحلا» عطق اذهيو :هللا هاقبأ للا لاق

 .ملعأ هللاو .'ىلوأو لدعأ لوألا ٌلوقلاو .ةفلتخم ةثالث لاوقأ هذهف . ”هريغ هباتك

 )١( ديناسألاو ىناعملا نم أطوملا ىف امل ديهمتلا :ربلا دبع نبا )5١/١(.
 ديهمتلا :ربلا دبع نبا (؟) )١/ة؟(.

 ١7. :ثيدحلا مولع ةفرعم ىف ءمكاحلا ()

 .(ز ص) ىف تسيلو (غ) نم ةلمجلا هذه (4)



 سماخلا عونلا

 لصتملا ةفرعم

 0 نم ل ا ع فم قال نع حاف لك ناكف .لانسإ

 نب ماس نع ,باهش نبا نع [آ [و/8] كلام” : (أطوملا) نم عوفرملا 1 اصتملا لاثم

 ." ذيع هللا لوسر نع ,هيبأ نع .هللادبع

 ...“هلوق ."'رمع نع رمع نبا نع «عفان نع ,كلام“ :فوقوملا لصتملا لاثمو
 ."”هلعأ هللاو ش

 [ةثالثلا ماسقألا ىف لخدي لصتملاو :- ةعامج نبا  نيدلا ردب ىضاقلا لاق] :(غ) شماهب )١(

 )10/١(. :ربلا دبع نبال ديهمتلا ىف هلثمو .(ع .ز ءص) نم انه امو [هلوق ءرمع نبا نع1 :(غ) ىف (')

 ' نيدلا لابك ةاضقلا ىضاق دلو دمحم نيدلا رصان غلب :ىقارعلا ظفاحلا طخب (ص) شماه ىلع (؟)
 بتك .ىبلحلا ليلخ نب دمحم نيدلا سمشو نمحرلا دبع نيدلا نيز همعو « لع تحب ةءارقا ميدمل نبأ

 و/١١ «تهتنا .اهوحنو .قّلعملاو ءلضعملاو .مطقنملاو ءلّسرملا كلذب جرخي :ةدئاف»

 ممالك و قار زئاجف دقلا انو الإ لع عرلتلا ق لصتلا ما ع ا :تلق .ةرصيتا قو

 ا :ىقارعلا ةرصبت رظناو

 19؟



 سداسلا عونلا

 عوفرملا ةفرعم

 فوقوملا وحن كلذ ريغ ىلع َقَلْطُم عقب الو ,ةصاخ كي هل لوسر ىلإ فيضأ ام وهو

 وهف .اهوحنو ءلّسرملاو «عطقنملاو ,لصتملا :عوفرملا ف لخديو .مهريغو ةباحصلا ىلع

 ناقرتفي .موق دنعو .اًعيج هيلع نالخدي ٌلاصتالاو ٌحاطقنالاو ؛ءاوس موق دنع ٌدَنسملاو

الإ ةنسمل عقي الو ,عوفرملا ىلع نالخدي لاصتالاو عاطقنالا نأ ف
 فاضملا ٍلصتملا ىلع 

 هيف ربخأ ام عوفرملا” :"(تباث نب ركب وبأ ظفاحلا» لاقو .ِةِللط هللا .لوسر ىلإ

 ٌئعباتلا ٌلَسِرُم هنع جرخف .ةباحصلاب هصصخف “هلعف وأ لَك لوسرلا 7 نع ىباحصلا

 .* كي هن ا لوسر نع

 ىنع دقف :لّسرملا ٍةلباقم ىف َعوفرملا ثيدحلا لهأ نم لعج نمو :هللا هاقبأ ىلمملا لاق

 ظ .ملعأ هللاو ,ّلصتملا :عوفرملاب

 )١( :ةيافكلا) ىلع لبوقو [بيطخلا] :(ز) ىف داز 1١(.

 سسسسسسمل
- 
مم

00
 

 : نساحملا 2

 و/١١ «تهتنا .هريغ وأ ناك ًالّسرم ,ةباحصلا هيف ركذي مل ام كلذب جرخي : ةدئاف»
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 عباسلا عونلا

 فوقوملا ةفرعم

 فقويف ٠ ءاهوحنو مهاعفأو مهلاوقأ نم مهخنع هللا ىضر 4 ةباحصلا نع ىوري ام وهو

 .ةلَ هللا لوسر ىلإ هب ٌرواجتي الو مهيلع

 هنمو ءلوصوملا فوقوملا نم نوكيف ىياحصلا ىلإ هيف ٌدانسالا ٌّلصتي ام هنم نإ مث
 ىف هلثم َفِرُع ام بّسح ىلع .ءلوصوملا ريغ فوقوملا نم نوكيف هدانسإ لصتي ال ام
 .['"'ملعأ هللاو] لَك هلا لوسر ىلإ عوفرملا

 . ٌلمعتسي دقو .'"'اًتلطم ٌفوقوملا ركُد اذإ كلذف .باحصلاب هصيصخت نم هانركذ امو
 ىلع وأ «ءاطع» ىلع نالف هفقو ءاذكو اذك ثيدح :لاقيف «ىباحصلا ريغ ىف اًديقم
 .ملعأ هللاو ؛اذه وحن وأ «ٌسواط»

 6 ا : نولوقي اهقفلا : دنع انغلب ايف ؛ (! ينم ,«ىناروفلا مس اقلا وبأ»

 .(ع ,غ) ىف تسيلو (ز ءص) نم ٠ ١(
 ةجحب سيل .هدنس لصتا نإو فوقوملا : : ةعامج نب نيدلا ردب ىضاقلا لاق] :(غ) شماه ىلع ةرطلا ىف (5)

 .[ةفئاط دنع ةجح وهو ؛ءالعلا نم ةفئاطو .هنع هللا ىضر ,ىعفاشلا دنع

 ىلع لباق [ فوقوملاو عوفرملا ىلع رثألا نوقلطي ثيدحلا لهأو :ايركز وبأ لاق] :(غ) شماه ىلع (9)
 184/١. :ىوارلا بيردتب ىوونلا ايركز ىبأل بيرقتلا نتم

 .ناروف نب دمحأ نب دمحم نب نمحر لا دبع مساقلا وبأ مامإلا ,ةيعفاشلا نييناسارخلا ءاهقفلا نايعأ نم (5)
 .(ه١45 ت) بهذملا هقف ىف (ةنابإلا) بحاص

 .289 ةجرت ١8٠0/5/١ ىوونلل ءاسألا بيذهت رظنا -
 .(442/” :بابللا) هدج ىلإ ةبسن .ءافلا مضب هطبضو
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 .رشاعلا سلجملا ىف قءارقي عامسلا غلي :ىسافلا طخب (غ) شماه ىلع )١(

 نبا نيدلا لاك ةاضقلا ىضاق دلو دمحم نيدلا رصان غلب :ىقارعلا ظفاحلا طخب (ص) شماه ىلعو

 بتك .اعامس ءىبلحلا ليلخ نب دمحم نيدلا سمشو .نمحر لا دبع نيدلا نيز همعو ؛ىلع ثحب ةءارق «ميدعلا

 ش .(و/١) نيسحلا نب ميحرلا دبع

 ركذو” :هصن ام ىنيقلبلا لاقو ,نماثلا عونلا ىف حالصلا نبا اهركذ ىتلا تاعيرفتلا انه «ىنيقلبلا » لقت *

 .و/١1«. ىهو ٌبسْنَأ اهيدقت ٍتاعيرفت ركذ مث ,عوطقملا َنماثلا عونلا انهاه حالصلا نبا

 اهانلقن تادايزو ٌدئاوف نم هتفاضإ ىأر ام اهيلإ فاضأو .عباسلا عوتلا ىف انه ىتلا ٍتاعيرفتلا هذه دروأ مث

 ! نم انلوقن ىف تاحفصلا ماقرأ ىلاوت كلذب فلتخيو ,حالصلا نبا نتم بيترت ىلع .نماثلا عونلا ىف ءاهعضوم ىف

 .نماثلاو عباسلا نيعونلا ىف (نساحملا) طوطخم



 عونلا
 عوطقملا ةفرعم

 ,”عطاقملاو ٍعيطاقملا هعمج ىف لاقيد . .ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ قأب ىذلا عطقنمل ريغ رهر

 ىلع ٌتافوقومل ىه باقل“ :لاقو ” .عولقلا ثيدحلا نم” " :(هعماج) ف  «ظفاحلا
 نيعباتلا الييللا

 مامإلا” مالك ىف ءلوصوملا ريغ عطقنملا نع عوطقللاب ريبعتلا تدجو دقو :تلق

 .ملعأ هللاو 1 ١!امهريغو “ىناربطلا مس اقلا ىبأو ,ىعفاشلا

 نامز ىلإ هْفِضُي مل نإ ؛"اذك لوقن انك” :وأ “اذك لعفن انك“ :ىباحصلا لوق :اهُدحأ

 5/١؟١(.
 ةرصبتلا ىف ىقارعلا) هلاق .ىنطقرادلا نسحلا وبأو ىديمحلا ركب وبأ

)١( 

 ُس_ ك # آ --ّاا_ ___ _   شجل

 نساحملا *

 ىف [عيطاقملا لثم ىف] ءايلا ٌتابثإ 5 « ٌّيمرجلا » ريغ - ,نيي رصبلا دنع بجي :ةدئاف»
 دقو «كلام بار هراتخاو ءارايتخا اهطاقسإ نوز رح ٌئمرجلاو نويفوكلاو .رايتخالا
 ظرا١8؟ «تهتنا .(ديناسملا طظفل ىلإ ديناسألا ركذ) ىف هانطسب

 ىلع تافوقوملا ىهو ,مطاقملا امأو” : : (هعماج) ىف «ٌبيطخلا» لاق :ةدئاف **

 ركذو “.مهبهاذم نع ّذَسي الو ,مهاوقأ نم َريَخَيل اهيف رظنلاو اهبتك مزليف .نيعباتلا
 وهف هلا نع ءاج ام“ : ل ئبلا نع دج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج قيرط نم اًنيدح
 نع ءاج امو دنس وهف ىباحصأ نع ءاج امو .ةضيرفلاك ْمَمَح وهف ىنع ءاج امو ةضيرف
 ظرا07؟ «تهتنا “ةَعْدب وهف مهنود نم نع ءاج امو ,رثأ وهف مهعابتأ
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 3 عوطقملا ةفرعم : نماثلا عونلا

 ىذلاف كلك هللا لوسر ٍنامز ىلإ هفاضأ نإو .فوقوملا ليبق نم وهف كي هلا لوسر
 نم كلذ نأ ,مهريغو ثيدحلا ٍلهأ نم هريغو «'''ظفاحلا عيبلا نب هللا دبع وبأ» هب عطق

 .عوفرملا ليبق

 .كلذ نع «مامإلا .ليعاسإلا ركب ابأ» لأس هنأ «'"''ىناقربلا ركب ىبأ» نع ىنغلبو

 للص هللا لوسر نأب رعشم ه كلذ رهاظ نأل ,دامتعالا وه لوألاو .عوفرملا نم هنوك ركنأف

 :عاونأ اهنإف ,ةعوفرملا نئسلا هوجو ٌدحأ هٌريرقتو [ [و/4] .هيلع مهرّرقو كلذ ىلع عطا

 .هعالطا دعب راكنإلا نع هتوكسو .هريرقت اهنمو هك هلاوقأ اهنم

 :وأ ؛انيف لك هللا لوسرو اذكب اّسأب ىرن ال انك :ىباحصلا ُلوق ليبقلا اذه نمو
 كلذ ٌّلكف .ِلك هتايح ىف اذكو اذك نولعفي اوناك :وأ ؛هيهع ىلع اذكو اذك لاقي ناك

 ديب

 ا"اديناسملا بتك ىف جرح ءدنسم عوفرم ههبشو

 ٌباحصأ ناك» :لاق «ةبعش نب و ةريغملا» نع .هانيور اهيف «هلل دبع وبأ مكاحلا» ركذو

 ةعنصلا ,لهأ نم سيل نم همشوتي اذه نأ ؛«''ريفاظألاب هّباب نوعرقي ِِلَك هللا لوسر
 )6( كي

 ٌفوقوم وه لب دَنسب سيلو .هيف ّدِيِدَنع هللا ٍلوسر ركذل ءاعوفرم قعي ءادنسم

 ؟؟ :(ثيدحلا مولع ةفرعم) ىف .مكاحلا )١(

 ةدحوملا ءابلا حتفي ١5١/١( بابللا) ىف وهو .الق (ص .غ) نيلصألا طبض ىف ءاهرسكو ءابلا حتفب (؟)

 .فاقلا حتفو ءارلا نوكسو

 .(غ) شماهو (ز ءص) ىفو (غ نتمو ع) نم ()
 .[رفظلا ىف ةغل .روفظأ عمج :ريفاظألا] :(ص .,غ) شماه ىلع (4)

 < ركذو ١5( ثيدحلا مولع) ىف هنع هدانسإب مكاحلا هجرخأ ,هنع هللا ىضر ىفقثلا ,ةبعش نب ةريغملا ثيدحو

 .(لخدملا) ىف هجرخأ ىقهيبلا نأ ١١7/١( بيردتلا) ىف ىطويسلا

 ٠ عرقت لك ىبنلا باوبأ تناك» :لاق .هنع هللا ىضر ,سنأ نع ١0"( درفملا بدألا) ىف ىراخبلا هدنسأو

 ك (6؟١/١ :رازبلا دئاوز) «ريفاظألاب عرقي هلك ىبنلا باب ناك» ظفلب سنأ نع رازبلا هجرخأو «ريفاظألاب

 2 دئاوزلا عمج ) فيعض هدنس قو .بايلا عرق باب بدألا

  دحاو هدنسب سيلو .ةباحصلا نم هنارقأ نع ىكح ىباحص ىلع فوقوم وه لب :مكاحلا ةرابع مات (0)

 ١155. :ةبخنلا رظناو ١9 :ةفرعم .( مهنم



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 58

 .”(هعماج) ىف كلذ ّوحن اضيأ «ٌبيطخلا» ركذو

 ىّرخأ اًعوفرم نوكي نأب وهو هركذ قبس (ك ٌحوفرم وه لب :هللا هاقبأ ىلملا لاق ٠
 دقو .عوفرملا .ليبق نم كلذ نوكب ٌفرتعم «مكاحلا» و .هيلع لَك هعالطاب ىّرخأ هنوكل

 وه لب ءاًظفل ٍدنسم سيل هنأ دارأ هنأ ىلع هل هانلوأت مث هيلع هانذخأ ايف اذه اَنْدَدَع انك
 .ىنعملا ثيح نم اًعوفرم هانلعج امنإو ءاظفل ٌفوقوم قبس ام ٌرئاس كلذكو .ظفل فوقوم

 دّنسملاو عوفرملا عون نم “اذك نع انيبُت :وأ ءاذكب انرمأ“ ؛ :ىباحصلا ٌلوق :ىناثلا
 ركب وبأ» مهنم ٌقيرف كلذ ىف فلاخو .ملعلا لهأ ٍرثكأ لوق وهو ؛ثيدحلا باحصأ دنع

 ٌرمألا هيلإ نم ىلإ هرهاظب فرصني كلذ َقَلْطُم نأل ,حيحصلا وه لوألاو ."''«ىليعامسإلا

 دلل هللا لوسر وهو «ئبنلاو

 هنأ ّرهاظلا نأل .عوفرم ٌدَنسم هنأ ٌصصألاف “اذك ٍةْنّسلا نم” :ىباحصلا ٌلوق اذكهو
 ا"!.هعابتا بحي امو لك هللا لوسر ةنس الإ هب ديري ال

 7 20 7 ا 6 ا و 2 ١ سلع م 8

 «"'ةماقإلا َرِتويو ناذالا َعْفْسَي نأ لالب َرِما” :هنع هللا ىضر « سنا» لوق كلذكو

 117١-0 ١9775. :ركفلا ةبخنو ١١5/١ !١١ هترصبتو 2.807 ىقارعلا دييقت رظنا (؟١)

 باب ةالصلا باتك ىف ملسمو - 00/1 ىرابلا حتف رظناو - ناذألا باتك ىف ىراخبلا :هيلع قفتم (*)

 .(؟ا/8) ةماقإلا راتيإو ناذألا عفشب رمألا

 : نساحملا *

 فقأ م «مكاحلا» ركذ ام وحن (هعماج) ) ىف ركذ هنأ «بيطخلا» نع ركذ ام : ةدئاف»

 عرقلا ثيدح (بيطنخلا عماج) ىف تدجو معن .رظنيلف (بيطخلا عماج) ىف هيلع

 .ظر/١١ «تهتنا .افوقوم هلوقل ضرعتي ملو « ٍسنأ» ثيدح نم ريفاظألاب



 لحلم عروطقملا ةفرعم : نماثلا عونلا .

 .* لك هدعبو لك هلا ,لوسر ٍنامز ىف كلذ ّلوقي نأ نيب قرف الو .كلذ ٌسناج ام رئاسو
 قلل 0005

 ,ىلع ثحب ةءارق ميدعلا نب نيدلا لابك ةاضقلا ىضاق دلو دمحم نيدلا رصان غلب :(ص) شماه ىلع )0(

 .نيسحلا نب ميحرلادبع بتك ءاًمامس ىبلحلا ليلخ نب دمحم نيدلا سمشو

 : نساحملا *

 نب ورمع» نع َىوُر اك “انّيبن َةَنَس انيلع اوسيلت ال“ :هلوق ّلثم امأو :ةدايز»
 ءاج اك “دنّسلا ٌتبصأ” :هلوقو "واد ىبأ نئس) ىف وهو لولا مأ ِةَّدِع ىف «صاعلا
 ىلع .حسملا ىف رمع نع ٍرماع نب ةبقع نع "!(هيَنَس) ف « طقرادلا» ةحُحص ٍدانسإب

 ةنس” :هلوقو - "(هللع)أ ف «*نطقرادلا» هيلع هب ةلع هيف ناك نإو - نيفخلا

 ” :هلوق مكح ىف ٌظافلألا هذهف ؛“ جلا َةَعتم ىف سابع نبا ثيدح ىف اك ”مساقلا ىبأ

 انيلع اوسيلتال اهيليو .مساقلا ىبأ ُةْنَس : عفرلل اهبرقأو .ضعب نم برقأ اهضعبو “ةنسلا

 .ةنسلا تبصأ :كلذ ليو ءانيبن َةنَس
 ير 2 0 ع 7 0

 كل 7«موصلا ٍءاضقب ٌرَمؤن انكف” : اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح “لالب َرِمأ” : ثيدح ريظنو

 )١( حابقالطلا ك 3508.

 )١( نيفخلا ىلع حسملا باب .ةراهطلا ك ١/١95 ح ١١

 تسيل :لاق نيح ,ةبقعل لاق هنأ ,باطخلا نب رمع نع رماع نب ةبقع ثيدح نع لئسو :(للعلا) ىف )2

 نع هيبأ نع حادا نب ىلع نب ىسوم هاور : قلقرادا لاقف «ةنسلا تصأ» :رمع ء لاقف  ةعمجلا موي فخلا

 ايئاقف دعس نب ثيللاو بويأ نب سي ثراحلا ني ورمع مهفلاخبو «ةنسلا ت تبصأ» :هيف اولاقف ,حاير نب ىلع

 .ملعأ هللاو .ظوفحملا وهو .مهمدقت نم لاق ابك «ةنسلا» :اولوقي مو «تبصأ :رمع لاقف» :هيف

 نم طقسأو .ةيقع نع حابر نب ىلع نع بيبح ىبأ نب ديزي نع بويأ نب ىيحي نع مزاح نب ريرج هاورو

 2206 للعلا) «لضفملاو ةعيط نبا لاق امك “ةنسلا تبصأ”“ :هيف لاقو ,ىولبلا مكحلا نب هللا ٌدبع دانسإلا

 .طخ

 .(1145- ح) جحلا رهشأ ىف ةرمعلا زاوج باب .ملسم

 ء,مايص .هجام نباو (؟4*9)ح .مايصلا ك .دواد ىبأ نئسو .(02/ح) مايصلا ك ,ىنطقرادلا ننس (5)

 .(مت40)ح



 حالطصالا نساحبو حالصلا نبا ةمدقم | "0

 قلعتي ريسفت ىف كلذ امنإف دسم ثيدح ّباحصلا ريسفت نأ نم ليق ام : :ثلاثلا

 تناك” : :هنع هللا ىضر «رباج» ٍلوقك .كلذ وحن وأ ,ىباحصلا هب ربخي يآ لوزن ببسب

 : لجو َّرع هللا لزنأف “لوخأ ٌدلولا ءاج اهلل ى اهي نم هأرم يقأ ْنَم لوقت دوهيلا

 "م...مكل تْرَح مكؤاسنإ

 ,ِلِلَو هلا لوسر ىلإ ءىش ةفاضإ ىلع لمتشت ال ىتلا ةباحصلا ريسافت ٌرئاس امأف

 .ملعأ هللاو .تافوقوملا ىف ةدودعمف

 عفرُي : : ىباحصلا ركذ دنع اهديناسأ ىف ليق ىتلا ثيداحألا «عوفرملا ليبق نم : : عبارلا

 .ةياور :وأ .هيمني :وأ هب غلبي :وأ .ثيدحلا

 :ةياور ,ةريره ىبأ نع ,جرعألا نع .دانزلا ىبأ نع نبيع نب نايفس :كلذ لاثم

 سانلا” : لاق هب غلبي ,ةري ره ىبأ نع هبو .ثيدحلا ' م 57« ..نيعألا راغص اًموق نولتاقت”

 ريسفتلا باتك ىف ىراخبلا هجرخأ .هنع هللا ىضر ءرباج ثيدحو .ةرقبلا ةروس (11) 0 نم )١(
 ١1590(. ح) حاكنلا باتك ىف ملسمو 1١7/8( ىرابلا حتف هعم) ةرقبلا ةروس

 نيذلا لاتق باب .داهجلا باتك ىراخبلا حيحص ىف ٠ ةياور ,هنع هللا ىضر .ةريره نأ .دانسإلا اذهب (؟)
 .53/57 ىرابلا حتف هعم .رعشلا نولعتني

 نم جراخلا ىف «ةريره ىبأ» ٌتيدحو ,"!كشلا موي مايص ف «راع» ٌثيدح امأو -

 سيل هنأ ٌبرقألاف ,مساقلا ابأ ىَصَع هنأ ىلإ اههنم لك ٌةبسنو ؛"' !ناذألا دعب دجسملا

 ظو/٠١. «تهتنا "ادعاوقلا نم رهظ ام ىلع مثآلا ةلاحإ زاوجل .عوفرمب

 ننسو )750/١14( ح .ةالصلا نود .ضئاحلا ىلع موصلا ءاضق بوجو : ضيحلا ىف ,ملسم حيحص )١(
 .(178) ح .ةراهطك :دواد ىبأ

 .(306/5؟08) نذؤملا نذأ اذإ دجسملا نم جورخلا نع ىهنلا باي :دجاسملا ,ملسم (؟)

 )١765/١( ربلا دبع نبا رمع ىبأل ديهمتلا رظنا (5)

 ١21 -١31؟١/8 هترصبتو 2.77 :ىقارعلا دييقتو



 ىلإ ثيدحلا ُىاحصلا عفر نع ةيانك ُهلاثمأو كلذ ٌّلكف ءثيدحلا "3716... شيرقل عب

 ظ .احيرص عوفرملا ُمكُح ملعلا لهأ دنع كلذ مُكَُحو ؛لك هللا لوسر

 كلذف ؛هب غلبي :وأ ,تيدحلا عفرَي : ىعباتلا نع ىوارلا لاق اذإو : هللا هاقبأ ىلمملا لاق

 .ملعأ هللاو ,2"'لّسرم ٌحعوفرم هنكلو ,عوفرم اضيأ

)١18١8/١ 
 ح) .شيرقل عبت سانلا باب ,ةرامإلا باتك ,ملسم حيحص ىف :هب غلبي ,ةريرهىبأ نع .هبو

)١( 
 ) )0ةرصبتلاو 77 ىقارعلا دييقت رظنا ١/١71. ش



 عساتلا عونلا

 "”لسرملا
 ةباحصلا نم ٌدعامج ىقل ىذلا ريبكلا عباتلا ثيدح .اهيف فالخ ال ىلا هتروصو

 ىسافلا نبا طخب (غ) لصألاب ةقصلم ةلقتسم ةقرو ىلع ةلوطم ةيشاح )١(
 . توبث ىفو ثيدحلا نم عقي ام ىلع لسرملا ىف ءاملعلا فلتخا :(هلاكإ) ىف هللا همحر ضايع ىضاقلا لاق]

 نم وار هلسرأو كي ىبنلا ىلإ هدنس لصتي م ام لك ىلع لسرملا نوقلطيف نويلوصألاو ءاهقفلا امأف ؛هب ةجحلا
 وهف ,هقوف نم ىلإ عفتراو رثكأ وأ هتاور نم وار نع هيف تكس وأ كي ىبنلا ىلإ هنود نم وأ ناك اًيعبات هتاور
 كلذ ىف قيرفت مهلف ثيدحلا باحصأ امأو .همسي مو ءلجر نع :لاق اذإ كلذكو .لسرملا ىف مهدنع لخاد

 لاقو ىعباتلا هلسرأ ام ىلع الإ لسرملا نوقلطي الف ,مهمجارتو مهباوبأ اوبترو مهتعنص اهيلع اونب تاحالطصاو ْ
 امأف : اذه ىف (ثيدحلا مولع) باتك ىف «مكاحلا هللا دبع وبأ» لاقو .ىباحصلا ركذ نود .لكَي هللا لوسر لاق :هيف
 باتك ىف ركذو .مسي م لجر نع ثيدحلا نومسي كلذكو .عطقتنملا مهدنع وهف ىعباتلا نود ىوارلا هلسرأ ام
 نيب ناك نإف لك هللا لوسر لاق :ىعباتلا عبات وأ ىعباتلا لوقي نأ لسرملا :(ليلكإلا باتك ىلإ لخدملا)
 اههبشو تاغالبلا لخدأو .هريغو «ىنيدملا نبا» هبقل اذك ءالضعم هومس لجر نم رثكا دي ىبنلاو لسرملا
 نم ىلإ ثيدحلا ىوارلا ةفاضإ كلذ لصأ ذإ ءلسرملا باب ىف لخاد ةقيقحلاب اذه لكو ,لّضعملا باب ىف مهدنع
 بهذم وهو .هب ةجحلاو هلوبق ىلإ لوألا فلسلا بهذف .هب ةجحلا امأو .هلاصتا طوقسو هدنس لاسرإو .هنع ىور
 ةماع ىف «ىضاقلا ليعاسإو ,ىعفاشلا» بهذو .قارعلاو زاجحلا ءاهقفو ءاهباحصأ ةماعو «ةفينح ىبأو .كلام »
 بيسملا نبا نع «مكاحلا» هاكحو .هب ةجحلا كرت ىلإ رظنلا باحصأو لوصألا باحصأ ةفاكو ثيدحلا لهأ
 .لبنح نباو ىرهزلاو ىعازوألا نعو ,ةنيدملا ءاهقف نم مهدعب نمو زاجحلا ءاهقفو ثيدحلا لهأ ةعامجو كلامو
 .ةلمج نيعباتلا :ليسارم هب ةجحلا ري مل نم طرشو .هركذ ام فالخ ةنيدملا لهأو كلام بهذم نم فورعملاو

 صخو .للك ىبنلا نع لجر ىتثدح :اولاق اذإ ةباحصلا ٌليسارم مهّضعبو .نيعباتلا رابك ليسارم مهضعب صخو
 ذإ .كلذك اهرثكأ ذإ .تادنسملاك اهلعجو .ةمئألا ليسارم مهضعبو ٠ .بيسملا نب ديعس ليسارم ىعفاشلا

 ةقثلا ةياهن عم الإ ثيدحلا لسري ال مامإلا نأل ديناسملا نم ىوقأ هذه لعج نم مهنمو .حص ام الإ نولسري ال ش
 هنأ هتداع نم فرع اذإ ىعباتلاو ىباحصلا لسرم لوبق نيرخأتملا نم نيققحملا ضعب راتخاو .ةحصلاو هب
 هلسرم ناك اذإ هب لمعلا زوجي ال هنأ فالخ الو : -ىجابلا ديلولا وبأو رمعوبأ لاق .يباحص نعالإ ىوريالا
 ه“.تاقثلا ريغ نع لسري نرحتم ريغ
 .بتكلا راد طخ .ءضايع ىضاقلل لاكإلا ىلع لبوق -

 - اذإ ىعباتلا لسرم لبقي :هلصاح ام ىعفاشلا مالك نم :هدانسإب (ىعفاشلا بقانم) ىف «ىقهيبلا» لاق

 ثلا



 ١ لسرملا ةفرعم : عساتلا عونلا

 :لاق اذإ ؛اهلاثمأو ,بيسملا نب ديعس مث .رايخلا نب ىِدَع نب هللا ديبع :ك ؛مهّسلاجو

 .مهنع هللا ىضر .كلذ ىف نيعمجأ نيعباتلا نيب ةيوستلا روهشملاو .*“ لكي هللا لوسر لاق”

 ٌماَوَع ىتفأ وأ ,ةباحصلا ضعب لوق قفاو وأ ءلوألا لاجر ريغ نع ذخأ نم هلسرأ وأ .هريغ ظفاح هدنسأ -
 م الإو ءاهدكؤي ام اهيلإ مضنا اذإ نيعباتلا نم رابكلا ليسارم لبقي ىعفاشلاف :«ىقهيبلا» لاق .هانعب ملعلا لهأ

 م ءاهدكؤي ام - بيسملا نب  ديعس ليسارم ىلإ مضني مل اذإف .هريغ وأ بيسملا نبا ليسارم تناك ءاوس اهلبقي

 معز ايف الاسرإ نيعباتلا حصأ هنأ «ديعس» ةيزمو .اهلبق ءاهدكؤي ام هريغ ليسارم ىلإ مضنا نإو .اهلبقي

 . ىف ىعفاشلا لاق :(صيخلتلا حرش) لوأ ىف «ىزورملا لافقلا» لوق امأو .ىقهيبلاو بيطخلا مالك اذه “ظافحلا

 هتدجو اذك .بيطخلاو ىقهيبلا هركذ ام ىلع لومحمف “ةجح اندنع بيسملا نبا لسرم” :(ريغصلا نهرلا)

 .[هللا هديأ انخيش طخب

 :اهسفن ةقصلملا ةقرولا رهظب فاضأ مث

 بيسملا نب ديعس لسرم نأ انباحصأ ءاهقف دنع رهتشا ,عرف : :لسرملا رخآ ىف ( هرصتخم) ىف ايركز وبأ لاق]

 :(ىفزملا رصتخم) ىف ىعفاشلا لاق امنإ ءكلذك سيلو .هريغ فرعي ال مهنم ًريثك نأ ىتح ىعفاشلا دنع ةجح

 ىف - هقفلا لوصأ ىف انباحصأ نم هريغو  (بيذهتلا) بحاص ركدو .نسح اندنع بيسملا نب ديعس لاسرإو

 انإو ءاهريغك اتدنع ىه :لاق نم مهنمو ,ديناسم تدجوف تشتف اهنأل ةجح :لاق نم مهنمف : نيهجو همالك ىنعم

 ىعفاشلا باحصأل نيهجولا نيذه «ركب وبأ بيطخلا» ىكحو .حيحص لسرملاب حيجرتلاو .هب ىعفاشلا حجر

 . لعج دقو .حصي هجو نم لاحب اًدنسم دجوي مل ام ديعس ليسارم ىف نأل .ىناثلا وه اندنع حيحصلا :لاقو

 ىبأ انخيش طخ نم هتلقن ه ١ ديعس لسرم نم هبحتسا اك . «مهريغ ىلع ةيزم نيعباتلا راهك ليسارمل «ىعفاشلا»

 .[ىهتنا .هدحو هلل دمحلاو .هتدجو ابك .هللا هديأ ءركب

 ىف ىعفاشلا مامإلا مالك صن قأيؤ ١/١ ديهمتلاو 149/١ ىوارلا بيردتو ,؟8 : مكاحلا ةفرعم : رظناو -

 .ىلي اميف ءلسرملا

 : نساحملا *

 نبا : مهنم ,ةباحصلا ةلمج ىف ةعامج هركذ ءاذه «ىدع نب هتلاديبع» :لاقي ال : ةدئاف»

 ؛هدنم نباو «2نابح نباو .ربلا دبع

 هل ركذي مو .ِِكَك ىبنلا ٍدهع ىلع دلو هنأ :ربلا دبع نبا هركذ ىذلا :لوقن انأل

 - '(كاحلا» ركذ دقو ."'َنامثعو ٌرمع نع ىَوَر :لاق امو :ك ىبنلا نم اًعامس

 )١( :ىلفونلا ىشرقلا رايخلا نب ىدع نب هللا ديبع ةمججرت .باعيتسالا ىف 8/٠١١ )١7929(,
 ) )0:ةفرعملا ىف 50.



 ؟ال مأ لّسرملا نم ىهأ اهيف فلتخا ٌرَوُص هلو
 نم عمسي م وار ةياور هيف ناكف ّيعباتلا ىلإ لوصولا لبق دانسإلا عطقنا اذإ :اهادحإ

 .ثيدحلا لهأ نم هريغو '''6هللا دبع وبأ ٌظفاحلا مكاحلا» هب عطق ىذلاف ؛هقوف روكذملا
 هركذ طقس ْنَم ناك نإ لب ؛ ؛نيعباتلاب صوصخم لاسرإلا نأو ءالّسرم ىّمسي ال كلذ نأ
 دحاو نم َرثكأ ناك ن نإو ءٌبسحف اًعطقنم ىمس اًدحاو اًصخش ىعباتلا ىلإ ,لوصولا لبق
 عع

 .لاعت هللا ءاش نإ كلذ لاثم قأيسو ءاًعطقنم :اضيأ ىمسيو ءالضعم : ىمس

 ثيدحلا لهأ نم بهذ هيلإو * ءالّسْرُم ىمسُي كلذ لك نأ هل وصأو هقفلا ىف فورعملاو
 ثيح نم لاسرإلاب فضوي ام رثكأ "'نأ الإ” :لاقو .هب عطقو «ٌبيطخلا ركيويأ»
 لَ ىبنلا نع ّعباتلا عبات هاور ام امأو لك ىبنلا نع ٌيعباتلا هاور ام ,لامعتسالا
 .ملعأ هللاو ' 'لضعملا هنومسيف

 نم مههابشأو «ىراصنألا ديعس نب ىيحيو مزاح ىبأو ٍىرهزلا» لوق : : ةيناثلا

 هنومسي ال اًموق نأ "'«ربلادبع ٌّنبا» ىكح ؛لك هللا ٌلوسر لاق“ :نيعباتلا رغاصأ

 ١46/١ :ةرصبتلاو 7١ حاضيإلاو دييقتلا رظناو 17 :ثيدحلا مولع ةفرعم ىف )00(
 :تارابعلا نم ثيدحلا باحصأ لمعتسي ام ةفرعم : ةيافكلا) ىف بيطخلا صن وهو ( ع' ص ,.غ) نم (؟)
 .[رثكأ نأ أ مصألاو] : :(ز) ىفو ١"(

 .طايرلا عبط 55/١. ديهمتلا ىف (9)

 .هنم عمسي مو كي ىبنلا نمز ىف َّدِلَو نم : :نيعباتلا تاقبط ىف هل اًعبت «حالصلا نباو -

 هللا لوسر لاق” : هلوقب ٌءارملا سيلو .اهيف ام قأيسو .ةقيرطلا كلت ىلع ٌحيحص ليثمتلاف
 .«ىهتنا .السرم ناك ِلك ّىبنلا ّلعف ركذ ول لب .لوقلا ىف كلذ رصح “كي

 ظ/ا؟

 : نساحملا د

 :ىباحصلا ريغ ٌلوق ُلَسرملا” :نييلوصألا نم هريغو «بجاحلا ٍنبا» لوق : ةدئاف»
 ركذ اذإ ّيعباتلا عم هطوقس الو :ىعباتلا لبق لجر طوقس ةروص معي ال “لك لاق
 .«تهتنا  هقفلا ا ىلإ كلذ ةبسن ىف ٌفقوت كلذب رهظيف “.ىباحصلا
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 ”ه لسرملا ةفرعم : عساتلا عونلا

 مهتياور ٌرثكأو ,"نينثالاو ّدحاولا الإ ةباحصلا نم اوَّقلي م مهنوكل ءاًعِطقنم لب ءالَسْرُم

 .”نيعباتلا نع

 لاق (ص) ىف  هنع هللا ىضر ىمملا لاق] :حالصلا نبا ىلامأ نم 7 ءص .غ) لوصألا شماهب )١(

 ةباحصلا نم ةرشع ىأر هنإ ليق دق ىرهزلاف الإو .كلذ ةلق ىف لاثملاك ,نينثالاو دحاولا :ىلوق :- فلؤملا

 كلذ عمو ,مهريغو .. .ةليمج ابأ انينسو «عيب رلا نب دومحتو ,ديزي نب بئاسلاو ,دعس نب لهسو ءاّمنأ : : مهنم عمسو

 [.ملعأ هللاو .نيعباتلا نع هتياور رثكأف

 نع نساحملا ىف هلثم ىتأيو هباتك نم ناكملا اذه ىلع ةيشاح اهالمأ فنصملا نأ ال" ىقارعلا دييقت ىف

 ىصوقلا ىجرزخلا دمحم ىبأ - ,ىراصنألا ميركلادبع نب ىطعملادبع هذيملت طخب دجو امن حالصلا نبا

 -/ل :دييقتلا ليذ (ه 81-مه1/0)

 :نساحملا *

 نب ىطعملادبع» وهو .هنم باتكلا اذه عماس حالصلا نبا ذيملت طخب ٌثدجو :ةدئاف»

 ىف ,لاثملاك ,نينثالاو دحاولا :خيشلا ىنعي .هلوق :«ىراصنألا مراكملا ىبأ نب ميركلادبع

 لهسو اَسنأ» : ينم عمسو ةباحصلا نم ةرشع ىأر دق هنإ ليق دق ىرهزلاف الإو .كلذ

 ...ةليمج ابأ انينسو «عيب رلأ نب دومحمو .ديزي نب دومحو هديزي نب بئاسلاو ءدعس نب

 .«نيعباتلا نع هتياور رثكاف كلذ عمو «2مهريغو

 ىنعي  هنإف رمع نبا : ةرشعب ديقتي مل نأ "مهريغو“ :خيشلا ٍذيملت لوق تحت لخدو

 ْنِب نمح رلا دبعو ,ةلئاو نب ٌرماع ليفطلا وبأو ,ثيداحأ ةثالث هنع ىورو هآر  ىرهزلا

 ءلهس نب ةمامأ وبأو «,ليدلا دابع نب ةعيبرو «ريعص نب ةبلعت نب هللا دبعو َهْزأ

 : هيلع ديز اممو (لاكلا) ) ىف «ىنغلا دبع » مهلك ِءالؤه ركذو «ةعيبر نب رماع نب هقلادبعو

 .  ,ةيسودلا هللا دبع ُمأو ,نيسحلاو .ُنَسحلاو .ريبزلا نب هللا دبعو ءمكحلا نب ٌدوعسم

 هل ني نم لجرو «ردنسو ,بلطملادبع نب _سابعلا نب ماقو ,مكحلا نب ناورمو ,مهروبأو

 ةرشع «ىرهزلا» كردأ : « هي وجنم نبا» ىكحو .اضيأ « ىنغلا دبع» هركذ دقو ؛ةبحص

 هلعلو : لاق - نيأ نب نمحرلا دبع كردأ هنأ «ىلجعلا» نع ركذو .ِلي ّيبنلا باحصأ نم

 ."”رهزأ نبا :دارأ

 هانبا هنعو كي ىبنلا نع ىورو اًنينح دهش ىباحص .ىندملا ريبج وبأ .ىرهزلا رهزأ نب نمحرلا دبع )١(

 «مهالوم ؛ىموزخملا نعأ نب نمحرلا دبع امأو )١81/176/5( بيذهتلا بيذهت ىرهزلاو .ديمحلا دبعو هللا دبع

 بيذهتلا بيذهت) كرابملا نب ورمع هنعو .مهنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأو رمع نبا نع ىنور نيعباتلا نمف

 .(1ت ا



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 0

 .لوصولا لبق ٌمطقنملا ىّمَسُي ب ال نم بهذمل عرف بهذملا اذهو : هللا هاقبأ ىلمملا لاق

 .ملعأ هللاو ؛مدقت اك لاسرإلا مسا ىف نيعباتلا نيب ٌةيوستلا روهشملاو .الّسرم : ىعباتلا ىلإ

 ؛كلذ وحن وأ ,"'نالف نع خيش نع وأ | لجر نع نالف : دانسإلا ىف ليق اذإ : :ةئلاثلا

 وهو .اًطقنم لب الّسرُم ّيمَسُي ال هنأ ''(ثيدحلا مولع ةفرعم) ىف «مكاحلا» هركذ ىذلاف

 .[نالف نع وأ] :(ز) ىفو (ع ءص .,غ) نم )١(

 .38 ,9ا/ :هنم ,عساتلا عونلا ىف (1)

 ملف «نيضحلا ْنِب موثلك ٌىرافغلا» هب ديرأ نإ : «مهر ابأ» نإف ءرظن ديز ام ضعب ىفو ت

 ىف كلذو ,هنع نيلجر نع ةياور ىف ىلو .هنع ٍلجر نع ىور امنإ .هنم ٌىرهزلا عمسي

 ,هتبحص ىف فلتخم كاذف ديس نب ُبارَحَأ» :هب ديرأ ن و .(ريبكلا قاريطلا مجعم)

 ىرهزلا ةياور ىلع فقأ مو '''هل ةبحص ال نأ ..نيرخآ ىف «ٌئراخبلا» هركذ ىذلاو

 .ةيقبلا لاح ”ًظنيلف ؛ةياور هنع ٌىرهزلل ُفَرَعُي الف «بحرألا» هب ديرأ نإو .هنع

 لوسر دهع ىلع َدِلَو نم نيروكذملا ىفو لك ىبنلا نم عامس هل حصي ال «ناورم» و

 .ةباحصلا ٍةفرعم ىف نيثالثلاو عساتلا عونلا ىف كلذ ًطسشبو .عامَس هل فرعي هلو هلك هللا

 ,ةريثك ةياور عم ةبحص هل نم ري مل ىرهزلا ىأ هنأ «حالصلا نبا » دارم لعلو

 ريثك» : دازي ,ةقيرطلا كلت ىلعو .كلذ ىلع لدي ٍلسرملا ىف مالكلاو ءبرقيف ذئنيحو

 هنإف )رع ىلوم ناملَس ىعجشألا مزاح وبأ» امأو .«ىنالوخلا ٌسيردإ وبأو ,ءسابعلا نبا

 .ةريره ىبأ نم عمس هنأ هريغو «ىنغلادبع» ركذ ,ةباحصلا نم ٍةعامج نع ىور

 خيشلا ذيملت راذتعاف ذئنيحو .ىلع نب نسحلاو ءريبزلا نب ٍتلادبعو ٠ .رمع نب هللادبعو

 مهف ام ىلع «ىرهزلا» نود «مزاح ىبأ» ىف نسحي

 ىلإ .لوصولا لبق ٌمطقنملا ىّمسُي ؛ ل نم بهذل عرف بعدل اذه نأ نم مدقت امو

 لبق ٌمطقنملا ىمسي ال هنأ هيلع عرفتي لصأ ٌبهذملا اذف :رظن هيف .ًالّسرم ّيعباتلا

 ظ.و/6١ «.تهتنا  الّسرم ىعباتلا ىلإ لوصولا

 )١( :ىراخبلا خيرات 54/9 )170١(.



 0 لسرملا ةفرعم : عساتلا عونلا

 .ملعأ هللاو ,*”لسرملا ,عاونأ نم دودعم هقفلا لوصأ ىف ةربتعملا تافنصملا ضعب ىف

 هجو نم هئيجمب هجرخم ّحصي نأ الإ ؛ .يفيعضلا ثيدحلا مك ,لسرملا مك نأ ملعا مث

 هنع هللا ىضر «ٌئعفاشلا» جتحا اذهو .' . النسحلا عون ىف هلايب قبس ا(ى ؛* ةدخهآ

 ةباحصلا ضعب هب لمعوأ اًدنسم وأ اًعوفرم ىرخأ ةهج نم ىور اذإ لسرملا] :ةرط (غ) شماه ىلع )١(

 .[ملسم حرش ةمدقم ىف ىوونلا كلذ ركذ :هب جتحاو دضتعا .ءالعلا رثكأ وأ

 : نساحملا *

 هنأ ؛كلذ وحن وأ ,خيش نع :لاق اذإ ايف «مكاحلا» هركذ ىذلا :لاقي ال :ةدئاف»

 اذهو .اعطقنم نكي مل َىّمْس نإف .رَخآ قيرط نم خيشلا كلذ ىمسي الأ طرشب ,عطقنم

 0 نوكي نأ اًعطقنم هتيمست نم مزلي ال ذإ «مكاحلا» نع َرِكُذ ام ريغ

 ب عساتلا عونلا ىف وهو كلذ ىف همالك رلوأ ىف «مكاحلا» حَّرص دق : لوقن انأل

 ىمس اذإ امأو .ررق اهب ءالسرم نوكي نأ ىفتنا اًمطقنم هامس اذإف ٠ ءلسرملا ريغ عطقنملا

 .اًعطقنم ىممسُي ال نيقيرطلا ٌعومجمف ءرخآ قيرط نم لوهجلملا

 ىفف .ثيدحلا لهأ مالك ىف ٌدوجوم ههقفلا رلوصأ ىف ٍتافنصملا ضعبل هبسن امو
 و/١١ «تهتنا .كلذ نم ٌريثك (دوادىبأ ليسارم)

 .6 ىقارعلا دييقتو 78 .؟ا/ :عساتلا عونلا ءمكاحلا مولع رظنأ -

 هجو نم هئيجمب هجرخم ٌحصي نأ الإ” :مكلوقل ىنعم ال :لاقي ال :ةدايزو ةدئاف» :*

 فيك «ٍديعس» لسرمب جتحي مل «ٌئعفاشلا» نإف اضيأو .طقف دنسملاب ةجحلا نأل “رخآ

 نع هولبقت ملو اًعطقنم ديعس نع تلبق فيك : :هل ليق نيح هليسارم ىلع ىنثأ امنإو ءناك

 نع رْثأَي الو ءهديدست ىلع لدتسي ام اندجو الإ اًطقنم ٍديعسل ظفحن ال : :لاق ؟هريغ

 ؛هعطقنم انلبق هلاح لثم ناك نمف .فورعم ٍةقث نع الإ .هنع هانفرع دحأ

 .هياوج قبس دقو هقفلا لوصأ بتك ىف هباوجو وه دوجوم لاؤس اذه :لوقن انأل

 نأ ىلع .ةضراعم الف ؛قبس ام ىنعم وه .ديعس ليسارم ىف ٌيعفاشلا نع لِقُث ام :لوقنو
 وق فلتخا دق * ىعفاشلا نإ” :لاق ءناويخاب محلا 2 باب ىف دا ف «ىدرواملا» 0

 ديف ءأروأ ةباحملا لق دع واع
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 اًضيأو .ةباحصلا رباكأ نعالإ ىوريال هنألو ؛رصعلا لهأ لعف هقّئاو وأ ,ةفاكلا دنع-
 راصف .ةراهصلاو ٍةلصولا نم اههنيب امل ةريره ىبأ نع ةذوخأم تناكف تري هليسارم نإف
 ,ةجحب سيل هريغو ٍديعس لّسرم نأ ( (ديدجلا) ىف ّئعفاشلا ٌبهذمو .هنع هدانسإك هلاسرإ
 مث هلاسرإب اًسانئتسا .انفصو ىتلا ٍرومألا هذه ؛نسح اندنع ٍديعس لّسرم :لاق امنإو
 .“ةجح هبراق ام عم ذئنيح ٌلَسرملا ريصيف .ليلدلا نم هنراق ام ىلع اًدامتعا

 - ةديدجلا بتكلا نم ىهو - (مألا) ىفف ,رظن هيف ديدجلا نع «ىدرواملا» هركذ امو
 :وهو ةدايزب هركذو ضارتعالا نم قبس ام قاس (ريغصلا نهرلا) ىف  روهشملا ىلع
 نأ ظفحن ال : :انلق“ ؟ هريغ نع هولبقت مو اًمطقنم بيسملا نبا نع متلبق فيكف :ه :هل ليق
 انفرع اييف دحأ نع ُهََأ الو .هديدست ىلع دي ام اندجو الإ اًمطقنم ىَوَر بيا نبا
 ,لوهجملا ىمسي هريغ انيأرو .هعطقنم انلبق هلاح لثم ن ناك نمف «فورعم ةقث نع الإ هنع

 نم قحلي مل نم . ضعب نعو و بنل نع لسريو دنع ةباورلا نع بغرب نم ىمسيو
 مو ,مهثيداحأ قارتفال مهنيب انقرفف .هددسُي ءىش هل ٌدَجوي ال ىذلا ٌركنتسملا ,هباحصأ
 (7«دتياور ةحص نم انفصو ام ىلع ةنيبلا ةلالدلاب كلذ ىف انلق انكلو ءاّدحأ باحن

 «ىعفاشلا» نع ءاملعلا نم موق قلطأو .قبس ام ديؤي. «ىعفاشلا» نم مالكلا اذهو
 ىباحص لوق وأ سايق هدضع وأ ,رَحآ يتيرط نم ٌلييرأ وأ دنسأ اذإ ٍلَسرُملاب جتحي هنأ
 .رصعلا لهأ هب َلِمَع وأ .عفاد ريغ نم رشي وأ نيرثكألا ٌلوق نوكي وأ ,ىباحص لعف وأ
 .ةهأوس ةلالد دجوت مل اذإ هب جَنحُي لسرملا نا :«ىدرواملا» داز

 لوبق وهو (ةلاسرلا) ىف «ىعفاشلا مامإلا» هركذ ٌليصفت هيف ,قالطإلا نم مدقت امو
 ,ةنسح ٌتادايز هيفو هركذيف ,مهراغص نود ,قباسلا طرشلاب نيعباتلا رابك ليسارم
 ِثيدحلاب موقت لهف :لئاق هل لاق هنأ ركذ ثيح (دحاولا ربخ) باب رخاوأ ىف كلذو
 : ىعفاشلا لاق ؟ ٌءاوس وره وأ عت فاي لهب ؟هيع نم ىلع ةجح عقلا
 - نيعباتلا نم ِةكك هللا لوسر ٌباحصأ ٌدّهاش نمف .قتخم عتملا : :هل تلقف”



 1 لسرملا ةفرعم : عساتلا عونلا

 لسرأ ام ىلإ َرَظنُي نأ : اهنم رومأب هيلع ريتعا كي ّيبنلا نع اًمطقنم اًئيدح ثّّدحف -

 ىنعم لثمب ٌهْلِلَك هللا .لوسر ىلإ هودنسأف نينومأملا ًظافلأ هيف هكَرَش نإف ,ثيدحلا نم.

 مل ثيدح لاسرإب درقنا نإو .هظفحو هنع لبق نم دحص ىلع ةلالد هذه تناك ءىَور ام

 هنع ملعلا َليُق نم هريغ ٌلَسرُم هقفاوي له : رظنُي نأب هيلع ربتعيف ,هُدنَسُي نم هيف هك رشي
 ىهو لَسرُم هل ىَوقت ًةلالد تناك كلذ َدَحُو نإف ؟مهنع لبق نيذلا هلاجر ريغ نم

 للك ىبنلا باحصأ .ضعب نع ىوري ام ىلإ رظن كلذ دّجوي مل نإف .ىلوألا نم فعضأ

 م هنأ ىلع ةلالد هذه ىف تناك ,ةللَي ىبنلا نع ىور ام ٌقِفاوي هدجو نإف .هقفاوي هل الوق
 ملعلا ,لهأ نم ٌماوَع َدِجُو نإ كلذكو : ىعفاشلا لاق .حصي لصأ نع الإ هّلّسرم ذخأي

 ىَور نَم ىمَس اذإ ّنوكي نأب هيلع ربتعن مث .لكَي ىبنلا نع ىور ام ىنعم لثب َنوُعْفُي
 ىوري اهيف هتحص ىلع كلذب لدتسُيف ,هنع ةياورلا نع اًبوغرم الو الوهجم ْمسُي ل مهنع

 هفلاخ نإف .هفلاخي مل ثيدح ىف ظافُحلا نم اًدحأ كرش اذإ نوكيو :ىعفاشلا لاق .هنع
 تفصو ام فلاخ ىتمو .هثيدح جرخم ةحص ىلع لئالد هذه ىف تناك ,صقنأ هثيدح ٌدجوو

 ةحصب لئالدلا تدجُو اذإو .هلَسرُم لوبق مهنم اًدحأ عسي ال ىتح ,هثيدحب كلذ رض
 اهتوبث هب تيثت ةجحلا نأ معزن نأ عيطتسن الو .هلسرم لقت نأ انببحأ ,تفصو اب هئيدح
 هنع ةياورلا نع ٌبعرُي نمع لم نوكي نأ لمتحي ٌبْيعُم عطقنملا ىنعم نأ كلذو ,لصتملاب

 اهُجرخم نوكي نأ لمتحي دقف .هلثم لّسرم هقفاو نإو ٍتاعطقنملا ضعب نأو ءىّمُس اذإ
 وأ هيأرب لاق اذإ يي ىبنلا باحصأ .ضعب لوق نأو ءلّبقي مل ىٌّمُس ول ثيح نم اًّدحاو
 ًطلغ امنإ نوكي نأ ٌنكميو .اهيف اهيف رظن اذإ ةيوق ًةلالد ثيدحلا جرخم ٍةحص ىلع لدي مل .هقفاو

 ضعب نم هقفاوي نميف اذه ّلثم لمتحيو لَ ىبنلا باحصأ ٍضعب لوق عمس نيح هب
 .«ءاهقفلا

 . .ضعبل ُمهتدهاشم ترثك نيذلا نيعباتلا رابك دعب ْنَم امأف" : هللا همحر ىعفاشلا لاق
 اًروجت ٌدشأ مهنأ ءاهدحأ :رومأل .هلَسرُم ليي اًدحاو مهنم ملعأ الف ,ةلَك ىبنلا باحصأ

 ةرخآلاو .هجرخم فعضب اولسرأ ايف هلالدلا مهيلع دجوي مهنأ رخآلاو .هنع نووري نميف

 ١ ->فعضو مهوتلل ّنكمأ ناك رابخألا ق ةلاحإلا ترثك اذإو .رابخألا ىف ةلاحإلا ةرثك 7
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 ,رخآ هوجو نم ديناسم ثدجو اهنإف ءابنع هللا ىضر « بيسملا نب ديعس » تاللس رع

 .قبس اك «بّيسملا نبا» .لاسرإب هدنع كلذ صتخي الو

 اًوغل عقيف ٠ ,لّسرملا نود ٍدْنسملا ىلع عقي ٍذئنيح داتعالا نأ ًعاز اذه ركنأ ّنَمو

 هل كح ىتح لاسرإلا هيف ىذلا ٍدانسإلا ٌةحص نيبتي ِدَسملاب هنأ : :هباوجف ؛هيلإ ةجاح ال

 امإو .ىلاثلا عوتلا ىف هليبس اندّهم ام ىلع ,ةجحلا هب موقت ٌحيحص ٌدانسإ هنأب هلاسرإ عم
 .نأشلا اذه ىف هل قاذم ال ْنَم اذه ٌركني

 رقتسا ىذلا ٌبهذملا وه .هفعضب مكماو لسشرملاب ٍجاجتحالا طوقس نم هانركذ أمو

 .مهفيناصت ق هولوادتو 0 ا"ارثألا داقنو ثيدحلا ظافح ريهامج ٌءارآ هيلع

 .ةجح اهب موقت ال نأ ةلسرملا ثيداحألا ىف ركذ ام باب (17 :ليسارملا) هباتكل متاح ىبأ نبا ةمدقم )١(

 ,ةلفغ ٍةلقو ٍةربخب ملعلا ىف رظن نمو” :مالكب كلذ دعب ىعفاشلا لاق مث "هنع لبي نم -

 :لئاقلا هل لاق .اهيف ٍةرهاظ لئالدب ,نيعباتلا رابك نود نم لك ٍلّسرُم نم شحوتسا

 نم نيبو هلي هلا لوسر ٌباحصأ اودهاش نيذلا نيمدقتملاو نيعباتلا ٍرابك نيب تقرف ملف

 دهشي مل نم ٍةلاحإ دعبل : :تلقف : : هللا همحر ىعقاشلا لاق ؟ ضعب نود مهضعب دهاش

 .«تفصو ال :تلقف ؟مهنود ٍةقث ّلك نمو مهنم َلَسرملا لبقت ال ملف :لاق .مهرّتكأ

 مهنم اًريثك اودهاش ىأ : دلل هللا لوسر ٌباحصأ اودهاش نيذلاب «ىعفاشلا» ٌدارمو

 نب ىيحيو ,مزاح ىبأ : :ىف مدقت |ى اليلق اودهاش ىأ : ضعب نود اًضعب اودهاش نيذلابو

 نم .وصق كل رهظ «ىفاشلا» مالك ىف مدقت ام ٌتملع اذإو .اًضيأ ىرهزلاو لب .ديعس

 رخآ هجو نم هئيجمب هّجرخم حص اذإ لّسرملا نأ «ٌيوونلا» معزو : :هتاضارتعا ىف لاق

 ,لّسرملا ةحص كلذب نيبتيو هب اًجتحم ن اك .لوألا .لاجر ريغ ٌرخآ هلسرأ الّسرم وأ اًدنسم

 ١ ".ٌعمجلا رذعت اذإ هيلع اههانحجر قيرط نم ٌحيحص امهضراع ول ناحيحص اههنأو
 <مرب مل

 روهظ ةجوو ,لوبقم ريغ ىلإ مْ ,لوبقم ريغ لَسرملا رخآلا ةجولا 3 ضرتخي م

 ظر/ا/ // «.ىهتنا هياوجو ثيظن قبس دق 1

 :ىوونلل بيرقتلاو ١14 - 7٠١٠١ :ىدارملا نايلس نب عيبرلا ةياور (ىعفاشلا مامإلل ةلاسرلا) ىلع لبوق -

 ١16١/١. ىقارعلا ةرصبت رظناو ١/8



 1١" لسرملا ةفرعم : عساتلا عونلا

 سيل .رابخألاب ملعلا لهأ لوقو انلوق لصأ ىف لّسرملا” :(ملسم حيحص) ردص ىفو
 )(١( 2 ع

 .٠ هةهححب

 .ثيدحلا باحصأ ٍةعامج نع "كلذ ىكَحح نمم «برغملا ٌظفاح :ربلا دبع ٌنبا»و

 .ملعأ هللاو .* "'ةفئاط ىف اهياحصأو ةفينح ىبأو ِكلام ٌبهذم هب ٌّجاجتحالاو

 .ىباحصلا لّسرم هقفلا لوصأ ىف ىَمَسِي ام .هوحنو لّسرملا عاونأ ىف دعت مل انإ مث

 1 ط لَم هلا لوسر نع ةباحصلا ثادحأ نم هريغو « سابع نبا» هيوري ام لثم

 . ةلاهجلاو .* *ةباحصلا نع مهتياور نأل ءدنسملا .لوصوملا مكح ىف كلذ نأل ؛هنم هوعمسب

 .ىقابلا دبع. داؤف ' دمحم ت ,ىبلحلا ط ١/.” :ملسم ةمدقم )١(

 0/١. :ديهمتلا ىف (0)

 .[(ملسم حرش) 2 ىواوتلا هركذ « لبنح نب دمحأ)) مهقفاو اذكو] :(ز) شماه ىلع داز (9

 :«ىربطلا ريرج نب دمح» ركذو .«لبتح نب دمحأ» مامإلا نع ةياور وهو : ةدايز»

 نم ٍدحأ نع الو هراكنإ مهنع تأي ملو ءليسارملا لوبق ىلع مهرسأب اوعمجأ نيعباتلا نأ

 ّىعفاشلا نأ ىنعي ٍريرج نبا نأك : «ربلا دبع ْنبا» لاق .نيتئاملا سأر ىلإ مهدعب ةمئألا

 .ظ/7١ «.تهتنا . ليسارملا لوبق ىبأ نم وأ
 6/١. :ربلا دبع نبال ديهمتلا -

 : نساحملا 4

 ,ثباث فالخلا نكلو .ةباحصلا ليسارم لوبق ىلع عامجإلا مهضعب ىكح : ةدئاف »

 نينّدحملا ضعب ىكحو .«ىيئارفسألا قاحسإ ىبأ ذاتسألا» نع نييلوصألا ضعب هركذ

 ىف فينصت ركب ىبأ بيطخللو .نيعباتلا ,ضعب نع كلذ مهيقلت .لامتحال .فالخلا هيف

 َبلاغ نأ ٌدارملاو .اًيباحص نيرشعو ٌةئالث مهُّددع غلب (نيعباتلا نع اوور نيذلا ةباحصلا)

 هيوري ام ةيمست ىف «ىقهيبلا» مالك ىف عقو امو .هلثم ىباحص نع وه امنإ ىباحصلا ةياور

 ىف ٌحالطصا كلذ لب .هب َجَمْحُي ال هنأ ديري ال ءالَسْرُم ةباحصلا نم لجر نع ُييعباتلا

 -ِ | .تهتنا ,ةصاخ ةيمستلا



 حالطصالا نساحتو حالصلا نبا ةمدقم "1

ك ةباحصلا نأل ,ةحداق ريغ ىباحصلاب
 ."”هلعأ هللاو ,0لو د مهل

 :ىسافلا نبا طخب (غ) شماهب )١(
 ,جتحي ال هنأ ,ءالعلا ضعب نع هريغو «بيطخلا» ىكحو :تلق - لودع مهلك :هلوق دعب - ايركز وبأ لاق]

 ريغ نع ىوري دق هنأل ؛ىباحص نعو لك هللا لوسر نم عمس ام الإ ىورأ ال : لوقي نأ الإ هريغ لسرمل هب

 ,ةردان ةباحصلا ريغ نع هتياور نأل ءاقلطم هتحص باوصلاو .« قيئارفسألا قاحسإ ىبأ» بهذم وهو .ىباحص

 جتحي ال : نيئارفسألا قاحسإ وبأ لاقو : اًضيأ هطخب تدجو مث .هللا هديأ هطخب هتدجو اذك .اهونيع اهوور اذإو

 ٠". ص .[ملعأ هللاو (ملسم حرش) ىف ىواونلا هلقن .باحص نع الإ ىوري ال هنإ لوقي نأ الإ ههب
 سمشو نمحر لادبع نيدلا نيز همعو ثحب ةءارق ميدعلا نبا نيدلا رصان غلب :(ص) شماه ىلع (؟)

 .نيسحلا نب ميحرلادبع هبتكو ءاعاس ىبلحلا ليلخ نب دمحم نب دمحأ نيدلا

 ىهو .ُبسنأ لّسرملا ىف اهُركؤو .'"'لّضعملا عون ىف ةروكذم ٌةلأسم لسرملاب قلعتتو» -
 الإ 8 ال” :ثيدحك - الصتم مهضعبو الّسرم تاقثلا ضعب. هاور اذإ ٌتيدحلا نأ

 يسوم ىبأ نع نع ةدرب ىبأ نع ا ىبأ نع . هريغو سنوي نب ليئارسإ هاور ' 'ىلوب

 نع ةدرب ىبأ نع ةبعشو ٌىروثلا ن ايفس هاورو .ااصتم اًدنسم كك ىبنلا نع ىرعشألا
 نعو ؛ لسرملل مكحلا نوري ثيدحلا . لهأ رثكأ : «ٌبيطخلا» لاق - السرم .ةك ىبنلا

 ناك اذإ دنسأ نم ةلادع ىف حدقي الو .ظفحألل : :مهضعب نعو ؛رثكألل ْمكحلا :مهضعب

 ناك اذإ هدنسأ نمل ٌمكحلا : لاق نم مهنمو .هتيلهأو هدنسم ىف حدقي ليقو .ظفحأ ليي
 ٌحيحصلا وهو «ٌبيطخلا » هحّبصو .ةعامج وأ ناك اًّدحاو ,هريغ هفلاخ نإو ءاًطباض الدع
 هَّلصو نمل مكحف “لَ الإ حاكن ال” :ثيدح نع «ٌئيراخبلا» لئُسو .هلوصأو هقفلا ىف
 نالبج اهو .هالسرأ َنايفسو ةبعش نأ عم :ىراخبلا لاق .ةلوبقم ٍةقثلا نم ةدايزلا :لاقو
 .و/8١ - ظ/١0١ «.تهتنا  ةيلاعلا ةجردلا ناقتإلاو ظفحلا نم امل

 .حالصلا نبا نتم :هنم تاعيرفتلا سماخ ىف ءرشع ىداحلا عونلا )١(

 و ١59,0586.144( .4) ىرابلا حتف ىف (ّلوب الإ حاكنال) ثيدح رظناو 4١١., :ةيافكلا ىف (5)

 بنل نع ىسوم ىبأ نع ةدرب ىبأ نع باوصلاو :للعلا ىف لاقف .هيف لئسو ١١( - غح ؟78/*) ىنطقرادلا

 .طخ 18/١( :ىنطقرادلا للع) هلك



 رشاعلا عونلا

 عطقنملا ةفرعم

 ىف قبس ام اهنمف .مهريغو ثيدحلا لهأل ٌبهاذم ءلّسرملا نيبو هنيب قرفلا ىفو .هيفو
 لَّسرملا نأ نم (ثيدحلا مولع عاونأ ةفرعم) باتك بحاص «مكاحلا» نع لسرملا عون
 م وار ىعباتلا ىلإ .لوصولا لبق هيف ىذلا دانسإلا :هنم .عطقنملا نأو ؛ىعباتلاب صوصخم

 ؛ًيهبم الو انيعم ال روكذم ريغ اهني طقاسلاو ٍهقوف ىذلا نم عمسي

 خيش وأ ٠ ٍلجر :وحن .مهبم ظفلب هِتاوز ضعب هيف ركُذ ىذلا دانسإلا [ظ/1؟]

 ('!اههريغ وأ

 نع ؛قاحسإ ىنأ نع ,ىروثلا َنايفَس نع قازرلا دبع نع هانيور ام :لوألا ٌلاثم
 وقف ركب ابأ اهومتيلو نإ“ :ّهيلكك هللا لوسر لاق :لاق ,ةفيذح نع ْيْي نب ديز
 ىف عطقنم وهو ,لصتملا ةروص هتّروص دجو ٌيئيدحلا هلمأت اذإ ٌدانسإ اذهف .ثيدحلا “...نيمأ

 ةبيش ىبأ نب ٍنامعنلا نم هعمس امنإو ,ىروثلا نم هعمسي مل قازرلا دبع نأل : : نيعضوم

 نع كيرش : نم هعمس امنإ ءقاحسإ ىبأ نم اضيأ ٌىروثلا هعمسي مو .ىروثلا نع ىدنجلا

 ا"'قاحسإ ىبأ

 نع .ريخشلا نب هللا دبع نب ءالعلا ىبأ نع هانيور ىذلا ثيدحلا :ىناثلا لاثمو
 'كلأسأ ىنإ مهللا” : ةالصلا ىف ءاعدلا ىف لَك هللا لوسر نع ءسوأ نب داَّدَش نع .نيلجر '

 ؛حتفو «ىقارعلا ةرصبت هعم رظناو (18 :عطقنملا ثلاث ,50 :لسرملا) مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم )١(

 100/١65/١. :ىراصنألا ايركز خيشلل ءاهيلع ىقابلا

 .لصتملا مث عطقنملا :نيدانسإلاب ةفيذح تيدح جرخو ١19( ,58) ةفرعملا ىف مكاحلا دنع نايب ديزمب (؟)

 ١71/0. :(ىمتيملا رونلل دئاوزلا عمجي) هيف رظناو

 ...ميدعلا نبأ لامكلا ةاضقلا ىضاق دلو .دمحم نيدلا رصان غلب :(ص) شماه ىلع -

 ا
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 .*ملعأ هللاو .ثيدحلا '"”“...رمألا ىف تابثلا

 «نيعباتلاب صوصخم لّسرملا نأ وهو .هللا همحر «ربلا دبع نبأ » هركذا ام ءاهنمو

 ىلإ ىّرعي ناك ءاوس ,هدانسإ لصتي ال ام لك” :هدنع وهو .هريغلو هل لماش عطقنملاو
 الضعل مقر هريغ ىلإ وأ هلع ىبنلا

 اذهو .هداتسإ لصتي ال ام ّلكل نالماش امهالكو ,لسرملا ُلثم عطقنملا نأ ءاهنمو
 ركب وبأ ظفاحلا» هركذ ىذلا وهو .مهريغو ءاهقفلا نم ٌفئاروط هيلإ راص ,ٌبرقأ بهذملا

 ىف ىئاسنلاو .مانملا دنع أرقي ايف تاوعدلا ىف ىذمرتلا هجرخأو (77 :ثيدحلا مولع) ىف مكاحلا )١(

 .ركذلا دعب ءاعدلا باب ,ةالصلا

 5١/١(. :ديهمتلا) ىف ريلا دبع نبا (؟)

 :نساحملا *

 :نيعضوم ىف رظن هيف :لاقي ال]

 ؛سانلا هركذ امل ًءاعدا كلذ نوكيف ,نيروكذملا نيلاثملا ركذ «مكاحلا» نأ : امهدحأ

 ْنَم مالك نم نوفرتغي نوفنصملا لاز امو .كلذ ىوعد مالكلا ىف دجوي مل :لوقن انأل
 1 .نوتكسي ةرمو هنوبسني ةرم مث ءمهمدقت

 هركذ اذكو «لجر نع” :«مكاحلا» ىف ىذلاو .نيلجر نع :ىناثلا لاثملا ىف :ىناثلا
 ؛ىئاسنلاو ىذمرتلا

 : اهيفو ءةعومسم لصأ ( (مكاحلل ثيدحلا مولع) نم ةخسن ىلع تفقو ىنأ ءدياوجو

 لجر هيف طقس ام عطقتمل نأ نيبي لاثملا اذهو .هيلع مالكلا ىف مث .دنسلا ىف “نيلجر نع
 بهذملا نع َلقن ام هيضتقي ام ٌفالخ اذهو .ىعباتلا ناك ولو ءىباحصلا لبق مهبأ وأ

 .« ىهتنا .0لوألا 1

 .سكع الو ,عطقنم لسرم لكف ,ءلسرملا نم معأ اذه ىلع عطقنملاف :ةدئاف» **

 ظ/ا «ىهتنا .اذه ىلع قبطني قباسلا «ىعفاشلا» مالكو

 نم لجر نع :ىلمزتلا عاج قو 31 سا ةاظنح ىنب نم نيلجر نع : : ةيدنهلا والا :تلق )١(



 ا عطقنملا ةفرعم : رشاعلا عونلا

 هاور ام :لامعتسالا ثيح نم لاسرإلاب فّصوي ام رثكأ نأ الإ ,(هتيافك) ىف «بيطخلا
 نع نيعباتلا نود نم هاور ام :عاطقنالاب فصوي ام رثكأو ؛ِلك ىبنلا نع ىعباتلا

 .ملعأ هللاو "كلذ وحنو .ءرمع نبا نع كلام لثم .ةباحصلا

 عطقنملا نأ ءثيدحلاب ملعلا لهأ ضعب نع «ركب وبأ بيطخلا» هاكح ام اهنمو

 .هلعف وأ هلوق نم هيلع وقوم ةنود ْنَم وأ ىعباتلا نع ىو ام

 "'ءلعأ هللاو ؛ديعب ”بيرغ اذهو

 )١( :ةيافكلا) ىف بيطخلا ىلع لباق 5١(.

 ( .ىقارعلا ىلع ةءارق ميدعلا نبا نيدلا رصان غلب :(ص) شماه ىلع

 :نساحملا *

لا ىلع فوقوملا عوطقملا ىف قبس اب كلذ سبتلي ال: : ةدئاف»
 هظفلب ربعي هنأ نم .ىعبات

 عوطقملا هيلع ُقَلْطُي ام ىلع عطقنملا قالطإ ىف مالكلا نإف .لوصوملا ريغ عطقتملا نع

 و/89 » بيرغلا وه اذهو .ىعباتلا نود نم وأ :ةدايزب

 يي 0و داما دام



 رشع ىداحلا عونلا

 لَضعمْلا ةفرعم

 .الّضعم عطقنم لك سيلو ,مطقنم . ٍلضعم لكف : عطقنملا نم صاخ عونل بقل وهو
 .اًدعاصف نانثا هدانسإ نم طقس امع ةرابع وهو قبس اك الّسْرَم هنومسي موقو

 ٌلكِشُم حالطصا وهو .داضلا حتقب ٠ ءلضعم وهف هلضعأ : نولوقيإ ثيدحلا ٌباحصأو
 .ديدش قلغتسم ىأ ءليضع رمأ :مهوق هل تدجوف تثحبو ,ةغللا ثيح نم ذخألملا

 .*"!ىنعملا ىف ليضع لثم ناك نإو .داضلا رسكب ءلضعم :ىلإ كلذ ىف تتافتلا الو

 )١( حالصلا نبا ىلامأ نم (ص .غ) شماه ىلع :
 لضعأ نم ال هنم هلضعأ نوكيف .لضع : ريضام ىف نأ ىلع .ليضع :مهوق انلد“ : هللا همحر فلؤملا لاق]

 .[هطخب هتدجو «“هلا هشطغأو ٌليللا شطَغو .هللا هملظأو ,ملظأو ليللا مط :ءاج دقو .وه
 لاقف ةغللا ىضتقم ىلع .داضلا حتفب ءلضعم :ثيدحلا لهأ لوق جيرخت كلذب فنصملا دارأو» : ىقارعلا لاق

 لدي اليعف نإ :لاقف هيلع باتكلا ةءارق نيح هالمأ ايف اًحاضيإ فنصملا هداز من .ليضع رمأ : مهوق هل دجو هنإ
 .ليللا ملظأو ليللا ملظ :اولاق امك ءاًرصاقو ايدعتم ( (لضعأ)و ءاًرصاق (لضع) انل نوكي اذه ىلعف ,ىثالثلا ىلع
 رصاقلا ىثالثلا نم نوكي امنإ هنأ باوجلاو .رصاقلا ىثالثلا نم نوكي ال اليعف ن نأب هيلع ضرتعا دقو ؛ىهتنا
 .صرح :نم ءصيرح .كلوقك رصاقلا ىئالثلا نم ءىجيف لعاف ىنعمم ناك اذإ امأف .لوعفم ىنعمب ليعف ناك اذإ

 نب ىلع نب نسما نيدلا فرش ظفاحلا طخب تأرقو ..... .لعاف ىنعب هنأ ,ليضع : مهوقب فنصملا دارأ امنإو 00
 ؛...ليضع مهوق انلد” : عضوملا اذه ىف حالصلا نبا باتك نم ةخسن ىلع - ه5195 تا- ىرصملا ىفريصلا
 .(١٠؟ :دييقتلا) - (ص .غ) شماه ىلع ة ةرطلا رخأ ىلإ -

 :نساحملا *

 .الإ سيل ىثالث كلذ ىف ىضاملا نأ ةغللا ثيح نم لاكشإلا هجو ناك نإ :ةدئاف»
 ُرمألا لضعأ دقو .هّرمأ ىنايعأ ىأ نالف ىنلضعأو :(ىرهوجلل حاحصلا) ىفف .عونممف
 .قلغتساو دتشا ىأا

 -:ههضو ,ٌرمألا لضعأك رصاقلا ىف ىتأ امنإ ىعابرلا نأ لاكشإلا هجو ناك نإو
511 



 "1 لضعملا ةفرعم : رشع ىداحلا عونلا

 ْنَم هيوري ام كلذكو لكي هللا لوسر لاق : هيف الئاق ّىعباتلا يعبات هيورَي ام هلاثمو

 ركاذ ريغ ءامهريغو رمعو ركب ىبأ نع وأ لَك هلا لوسر نع ىعباتلا ىعبات َنوُد
 وحن ءىنغلب :ىوارلا ّلوق «ظفاحلا ىّرجَسلا رصنوبأ» ركذو .''مهنيبو هنيب طئاسولل

 هماعط كولمملل” :لاق لل هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ىنغلب :«كلام» دلوق |

 .ىلي ايف .نساحملا ىف اك مكاحلا فيرعتي .ةرط (غ ) شماه ىلع )١(

 اذهو .نالف ىنلضعأ :ىرهوجلا مالك ىف قبس دقف ؛عونممف .داضلا رسكب ءلضعم رمأ -
 ىنايعأ ىأ نالف ىنلضعأ : وحن ىف لمعتسا امنإ ىدعتملا نأ دارملا لعلو .ىدعتملا ىف ىعابر

 وهو ,داضلا حتفب .ًالضعُم تنأ تنك .هرمأ ىنايعأ ىأ ,ٌُثيدحلا ىلضعأ :تلق اذإو .هرمأ

 ليضع رمأ : مهوق نم ذخؤيو ءالكشم ناك كلذلف .حلطصملا فالخ وهو .اهرسكب ,ءلضعم

 تلضعأو ٌتيدحلا ٌتلضعأ :لوقت نأ مدقت اب عنتمي ال : لوقي نأ لئاقلو .قلغتسم ىأ

 .داضلا حتفب «لضعم ثيدح :كلذب حصيف .الضعم هرمأ تريص اذإ ءانالف

 نأ ىلإ هب ريشي هنأك “داضلا رسكب لضعم ىلإ كلذ ىف تافتلا الو” :هلوق :لاقي ال

 ؛(مكحملاو ءبعوملا) ىف ةدوجوم ةيبرع ةظفل ىهو ءاّبرع سيل لضعم داض رسك
 ,داضلا حتفب لضعم هنم ذخْوُي ال هنأ ىلإ لب .كلذ ىلإ َرَكَذ ام ريشي ال :لوقن انأل

 الضعم نأل داضلا حتفب لضعم هنم ذِخْوُي مل امإو برع رسكلاب هنأ ررقن كلذ نايبو .طقف

 .دعتم عابر ىف ٌمالكلاو .ملظم وهف ليللا ملظأ :ىف اك .رصاق عابر نم اهرسكب
 ليضع رسف دقو .ىَدَعُملا ىف لمعتسي امنإ لعفم ىنعب اليعف نأل .هيلع لدي ليضعو

 وهو .داضلا حتفب لضعم ةحص ىضتقي كلذو .دعتم ٌيعابر نم هنأ نيبتف ,قلغتسم

 .دوصقملا

 ىلع لدي .لعفم ىنعب ليعف :لوقن انأل .رصاقلا ىعابرلا نم اليضع لعل :لاقيالو

 هقلغتسا ىنعمي ماللا حتفب قلغتسم طبضي : نأ ىغبنيو .رصاق ىعابر نم نوكي الق .ىدعتلا

 .الضعم هرمأ تريص اذإ هتلضعأ : نم نوكي نأ نسحألاف ةلمجلابو .هجرختساك ,هريغ

 ش .ظو/9١ «تهتنا

| 
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 و

 "' لضعملا هنومسي ثيدحلا ٌباحصأ :'لاقو .ثيدحلا “...هتوسكو

 اذك لَو هللا لوسر لاق :مهريغو ءاهقفلا نم نيفنصملا لوقو : : هللا هاقبأ ىلمملا لاق
 ىف «ظفاحلا ركب وبأ ٌبيطخلا» هامسو دقت ١ امل .لضعمل ليم نم هلك ؛كلذ وحنو ءادكو

 .ىزجسلا رصن وبأ )١(

 جراخ ىأ - هجراخ لصْوو .أطوملا ىف ثيدحلا اذه كلام لضعأ :مكاحلا لاق] :(غ) لصألا شماهب (0)
 ليوق .[ثيدحلا ”...هماعط كولمملل“ :لاق .ةريره ىبأ نع هيبأ نع نالجع نب دمحم نع كلام نع : أطوملا
 8١5. ح54 :ربلا دبع نبال ىصقتلا رظناو ,77 ص :مكاحلا ةفرعم ىلع

 نالجع نب دمحم هيوري» :لاقف - كولمملاب قفرلا باب 180/7  أطوملا تيدح ىف ىنطقرادلا لئسو

 .دانسإ ريغب ؛ةريره ىبأ نع هغلب هنأ كلام نع أطوملا باحصأ هاورف :هنع فلتخاو ,كلام هاو رف : هنع فلتخاو

 .ةريره ىبأ نع هيبأ نع نالجع نب دمحم نع كلام نع . ..مالسل | دبع نب ناععنلاو نامههط نب ميهاربإ هاورو

 .ةريره ىبأ نع جشألا نب هللا دبع نب ريكي نع نالجع نب بأ نع هاورف دانقلا باهولا دبع نب دمحم مهفلاخو

 نب نايفس هاورو .ةريره ىبأ نع نالجع نع ريكب نع نالجع نبا نع هنع فلتخاو ةلاضف نب لضفملا هاورو

 ,زيزعلا دبع نب قراطو ةرمض وبأو دعس نب ثيللاو دلاخ نب بيهوو رضم نب ركبو بويأ ىبأ نب ديعسو ةنييع

 .طخ ٠١7/7( ىنطقرادلل للعلا) «حيحصلا وهو .ةريره ىبأ نع ريكب نع نالجع نبا نع
 نأ :ثراحلا نب ورمع نع بهو نبا نع ىرصملا رهاطلا ىبأ قيرط نم .هحيحص ىف ملسم هجرخأ ثيدحلاو

 ماعطإ باب «ناميإلا ك) .هعفري ةريره ىبأ نع ةبتع تنب ةمطاف ىلوم نالجعلا نع هثدح جشألا نبا ريكب
 6١(. ح كولمملا

 .لسرملا نم ةبترم ضفخأ وهو :لاقو (؟١ :ةيافكلا) ىف بيطخلا (5)

 2 :نساحملا #

 َجراخ هّلصو ركذو «مكاحلا» هب لثم .ىنغلب «كلام» لوقب لاثملا ىف قبس ام :ةدئاف»
 نع «تالجع نب دمحم نع كلام نع ءنامهع نب ميهاربإ قير نم متاحا دنسأف ءأطوملا

 فيرعلا هتوسكو هُماعط كولمملل“ لكي هللا لوسر لاق :لاق ,ةريره ىبأ نع هيبأ
 بئارغلا) ىف ينطقرادلا .مكاحلا لبق اًضيأ هلصو دقو “قيطي ام الإ لمعلا نم فلكي الو

 .كلام نع هريغو مالسلادبع نب نامعنلا هاور :مكاحلا لاق .(ةيافكلا) ىف بيطخلا هلصوو

 لوسر عم ٌدبع لتاق“ : لاق بيعش نب ورمع نم اًثيدح كلذ لبق ركذ مكاحلا ناكو

 َتلتق ول :لاقف .ال:لاق ؟ َكُّدّيَس كل َنْذأ : كك هللا لوسر هل لاقف ,دُحأ موي يو هلا
 - .“ٌلتاقف َنآلا : لكي هلا لوسرلاقف ؛هللا لوسراي رح وهف :هّديس لاق .ّرانلا تلخدل



 ضل لضعملا ةفرعم : رشع ىداحلا عونلا

 لوسر ىلإ ٌدنسم لصتم ثيدح وهو .هيلع اًقوقوم اًثيدح عباتلا نع عباتلا ىور اذإو

 نع هائيور ام : هلاثم .لضعملا نم اًعون « هللا دبع وبأ مكاحلا» هلعج دقف لَ هللا

 :لوقيف ؟اذكو اذك تلمع :ةمايقلا موي لجرلل لاقي“ :لاق ,ىبعشلا نع . ,شمعألا

 ” :ىبعشلا دنع وهو ,شمعألا هلضعأ دقف ؛ثيدحلا * ..هيف ىلع مَتْحُيف .هتلمع ام

 '!اًدنسم الصتم “ل هللا لوسر نع ٍسنأ

 .فقولا ىلإ اًمومضم ٍدحاوب عاطقنالا اذه نأل ,نسح ديج اذه : هللا هاقبأ ىلمملا لاق

 | قاقحتساب كلذف .ِِلك هللا لوسرو ءىباحصلا :نينثاب عاطقتنالا يلع لمتشي

 .ملعأ هللاو لو لاضعإلا

 .[هللا هديأ هطخب هتدجو اذك .كلام نب سنأ ىأر شمعألا] :(غ) شمام ( 0(

 مولع ةفرعم ىف مكاحلا ظفل وهو [دنسم لصتم] :اهقوف بتك مث (ز) نتم ىف هلثمو (ع ءص ؛غ) نم

 .« ملسمل حيحصلا ىف جرخم دنسم لصتم» : هج رخأ نأ دعب لاق ( (58) ثيدحلا

 انك : :لاق سنأ نع ىبعشلا نع ىرمع نب ليضف ةياور نم (؟ح) قئاقرلاو دهزلا باتك ىف ملسم دنع وهو

 ةبطاخم نم“ :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :انلق :لاق “؟كحضأ مم نوردت له“ :لاقف كحضف لي هلا لوسر دنع

 .هلوطب ثيدحلا "هّير دبعلا

ب ب بب إببببسبللللالااااااااااللسلل
 0 ب يبإبإيإيإي!١!١- ابيب 

 لَك ىبنلا نأ ىلع نب ةملسم ىنربخأ : :لاق ءبهو نبا ىلإ هدنسأ اًثيدح ٌمكاحلا ركذو -

 تبجوف هتيصو ىف فاح ةافولا هثرضح اذإ ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل دبعلا نإ ” :لاق

 تبجوف هتيصو ىف لدع ةافولا هترضح اذإ ىتح.رانلا لهأ لمعب لمعيل دبعلا نإو .رانلا هل

 نب ةملسم ىناثلاو ,بيعش نب ورمع هلضعأ لوألا دانسإلاف :«مكاحلا» لاق .«ٌةنجلا هل

 لك سيلؤ .نالّضعم ناثيدحلاف ؛هلسرأ الو هلصو ةاورلا نم اًدحأ ملعن ال مث ءىلع

 لثمو . .تقو ىف هلسرأ وأ هلصو مث ٍتقو ىف ٌتيدحلا وار لضعأ ارف ءلضعمب اذه هبشي ام

 نيب زيه نأ ةعنصلا هذهب ماعلل ىغينيف" : مكاحلا لاق .هنع هللا ىضر كلام لوق نم قبس ا

 .“تقو ىف هلصو مث تقو ىف ىوارلا هلضعأ ام نيبو ءلّصوي ال ىذلا ٍلضعملا

 و/ ٠١ «تهتنا

 .(لضعملا) رشع ىناثلا عونلا 37 - 5 .ثيدحلا مولع :ىف مكاحلا ىلع لبوق -



 حالطصالا نساحيو حالصلا نبا ةمدقم "0

 نم سانلا ضعب ِهّدَع .نالف نع نالف :هيف لاقي ىذلا وهو .ٌنَعنعملا دانسإلا :اهُدحأ
 .هريغب هلاصتا نيبتي ىتح .عطقنملو لّسرملا ليبق

 ريهامجلا بهذ اذه ىلإو .لصتملا ٍدانسإلا ليبق نم هنأ ,لمعلا هيلع ىذلاو حيحصلاو
 ا"اداكو .هولبقو هيف مهفيناصت ىف حيحصلل نوطرتشملا هعدوأو ,مهريغو ثيدحلا ةمئأ نم
 ورمعوبأ» ىعداو .كلذ ىلع ثيدحلا ةمئأ عل ىعَّذَي « ظفاحلا بلا دبغ نبا رمع وبأ»

 نيذلا ّنوكي نأ طرشب اذهو .كلذ ىلع "'لقنلا لهأ عامجإ «ظفاحلا ٌيرقملا '!'ىنادلا
 ,سيلدتلا ةمصو نم مهتءارب عم اضعب مهضعب ةاقالم ثتبث دق مهيلإ ةنعنعلا تفيضأ
 .كلذ ٌفالخ هيف رهظي نأ الإ ,لاصتالا رهاظ ىلع لمحي ذئنيحف

 اذإف ,ةزاجإلا ف “نع” ٌلامعتسا ثيدحلا ىلإ نيبستنملا نيب ,هبرأق امو ان رصع ىف رثكو

 ' ""”ةذاجإلاب هنع هاور هنأ هب َّنَظَف كلذ وحن وأ ؛نالف نع نالف ىلع ٌتأرق : مهدحأ لاق
 .ملعأ هللاو ,ىفخي ال ام ىلع لاصتالا ليبق نم كلذ هجرخي الو

 ىف “نع” ةلزنم وه له ءاذكو اذك لاق انالف نأ :ىوارلا لوق ىف اوفلتخا :ىناثلا
 ؟اطقنالا هيف نيبتي ىتح ءاهنيب ىقالتلا تبث اذإ لاصتالا ىلع لمحلا

 ىضر كلام» نع انيورف .“اذك لاق بيسملا نب ديعس نأ : ىرهزلا نع ,كلام” :هلاثم

 لوبق ىلع اوعمجأ مهتدجوف .. :ديهمتلا ةمدقم ىف لاقف هاعدأ دقف ؛داك : ىلإ ةجاح ال» :84 دييقتلا ىف )١(
 ةسلاج اضعب مهضعب ءاقلو ,نيثدحملا ةلادع ىهو ةثالث اًطو رش عمج اذإ .كلذ ىف مهنيب فالخال ,نعنعملا دانسإلا
 .«ملعلا لهأ ةماعو كلام لوق وهو :لاق مث «سيلدتلا نم ءاءرب اونوكي نأو .,ةدهاشمو

 157/١(. ةرصبتلا 0 ١١/١ ديهمتلا ىلع لبوق)

 .ةيقارعلا ىف نتملاو اقحل (غ) شماه نم [ىنادلا] (؟)

 .تاعيرفتلا هذه كن ىف .ىيقلبلا ةدئاف رظناو

 [.رابخإب سيلو ,نظلاي رمأ ءانه ؛نظف :هلوق] :(ز ءص .غ) شماه ىلع (")



 قل لضعملا ةفرعم : رشع ىداحلا عونلا

 ىضر « لبنح نب دمحأ» نعو .عاوس ««انالف نأ”و “نالف نع” ىري ناك هنأ «هنع هللا

 ."ءاوس اسيل امهنأ .هنع هللا

 هنأو .ءاوس (نأ)و (نع) نأ ,ملعلا لهأ روهمج نع «ربلا دبع نبا» ىكحو

 عم ىنعي- .ةدهاشملاو عاسلاو ةسلاجملاو ءاقللاب وه امنِإو ,ظافلألاو فورحلاب رابتعا ال

 مهضعب ثيدح ناك ءاًحيحص ضعب نم مهضعب عامس ناك اذإف - سيلدتلا نم ةمالسلا

 ."'عاطقنالا هيف نيبتي ىتح لاصتالا ىلع الومحم َدَرَو ظفل ٌّىَأِب ضعب نع

 ىلع لومحم نأ” فرح نأ «ىجيدربلا ركب ىبأ» نع «ربلا دبع ُنبا» ىكحو
 ."ىرخأ ةهج نم هنيعب ربخلا كلذ ىف عامسلا نيبتي ىتح عاطقنالا

 هيف ًءاوس ىباحصلاب لصتملا ٌدانسإلا نأ ىلع مهعامحإل ءاذل ىنعم ال ىدنع :لاقو

 :وأ لاق هنأ كي هلا لوسر نع :وأ لاق ِدِكَي هلا لوسر نأ وأ لي هلا لوسر لاق :لاق

 .ملعأ هللاو "لك هللا لوسر تعمس

 .«''”ظفاحلا ركب ىبأ .ىجيدربلا» نع هاكح ام لثم تدجوو :هللا هاقبأ خيشلا لاق

 لاصتالا بجوي .اييف .لاق اًنالف نأو ,نالف نع :ىوارلا لوق نيب قرفلا ركذ باب :ةيافكلا ىف هرظنا )١(
 1 .(6037 - 203) لاسرإلاو

 .قايسلا سيلو يلق مضلاب (ص) ىف هطبضو .ىري :ل اًيناث الوعفم بصنلاب :(غ) نم «ًءاوس» طبضو
 قحتلت ال :ةعامجو لبنتح نب دمحأ لاقو :(باتكلا اذهل هرصتخم ىف) ىواونلا لاق] :(غ) شماه ىلع (؟)

 نبا همهبأو ؛لبتح نبا بهذم ىواونلا رسفف .عامسلا نيبتي ىتح اًعطقنم نوكي لب ءنع :ب اههبشو ”نأ”
 .[لبنح نبا لوقل قفاوم ىجيدربلا نأ .هانعم ام ضايع ىضاقلا لاق .حالصلا

 (؟١/١7 ىوارلا بيردت) عم .ىوونلل بيرقتلا نتم رظنا

 >0 (؟١/3 :ديهمتلا) ىف ريلا دبع نبا (5)

 ربخلا كلذ ىف عاسلا نيبتي ىتح» :هترابع ماتو .ىجيدربلا لوق نم 51/١ :ديهمتلا ىف ءربلا دبع نبا (5)

 .«هعمسو هدهش دق هنأ ىلع لدي ام ىقأي وأ ءرخآ قيرط نم هنيعب

 ١14١. : ىئالعلل «ليسارملا ماكحأ,ىف ليصحتلا عماج) رظناو

 (؟١/3 ديهمتلا) ىف ربلا دبع نبا «ءالعلا دنع ءاوس كلذ لك» (6)

 رشع ةعبرأ وحن ةعذرب نيبو اهنيب. ةديلب :هلوأ حتفب ؛ليلعف لثم ,جيدرب] :(غ) شماه ىلع ةرطلا ىف (1)
 مالك نازوأ وحن اهب احن نمو «ىعذربلا ىهيدربلا ركب وبأ ,نوراه نب دمحأ» ظفاحلا اذه بسن اهيلإ ءاًحسرف
 .[ملعأ هللاو ,ءافلا متفب ليلعف مهمالك ىف سيل هنأ ىلإ اًرظن اهوأ رسك .برعلا

 ءابلا حتفي ىناعمسلل باسنألا نع (بابللا) ىف اهطبضو .ةرابعلا ىف ريسي فالتخا عم (ز) شماه ىلع اهلثمو
 ا .ناجيبرذأ ىصقأب ةديلب )١171/١( ةدحوملا



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم قف

 ' نع ريبزلا وبأ هاورام ركذ هنإف . لحفلا (هدنسم) ىف «ةبيش نب ٌبوقعي» لحفلا ظفاحلل
 ًءلع ٌدرف .هيلع تملسف ىلصي وهو للك ّبنلا تيتأ” :لاق ءرامع نع ةيفنحلا نبا
 ىبأ نب ءاطع نع .كلذل دعس نب سيق ةياور ركذو .الوصوم اًدنسم هلعجو «..مالسلا
 ثيح نم السرم هلعجف ".لصي هي لك ىبنلاب رم اًرامع نأ” :ةيفنحلا نبا نع حابر
 .ملعأ هللاو .""”رابع نع :لقي ملو .لعف اًرامع نإ :لاق هنوك

 لأس هنأ رمع نع رمع نبا نع عفان ثيدحب ةلأسملا هذه ثُم «بيطخلا» نإ مث

 نبا نع عفان نع ,ىرخأ ةياور ىفو .ثيدحلا “ ..؟ بنج وهو انّدحأ مانيأ” : كك ىبنلا

 ."!ثيدحلا “..هللا لوسر اي” :لاق رمع نأ ءرمع
 ؛لكك ىبنلا نع َرَمْع دنسم نم نوكي نأ بجوي ءىلوألا ةياورلا ٌرهاظ :لاق مث

 .لك ىبنلا نع .رمع نبا ٍدنسم نم َنوكي نأ بجوي اهرهاظ ةيناثلاو
 ىف هيف ٌدامتعالا نأل ءهددصي نحن امل الثامم لاثملا اذه سيل :هللا هاقبأ خيشلا لاق

 ثيدحلا اذه ىف كلذو ,كاردإلاو ٍءاقللا ىلع وه امنإ ,روهمجلا بهذم ىلع لاصتالاب مكحلا
 ءامط رمع نبا ىوارلا ةبحصو .هنع هللا ىضر رمعبو « لك ىبنلاب هقلعتل دئرتم كرتشم

 نع هاور هوك .ىرخأ ةهج نمو ؛لَع ىبنلا نع هاور ' ”هنوك ,ةهج نم كلذ ىضتقاف

 ."ملعأ هللاو ,''لك هللا لوسر نع رمع

 دييقت) رظناو ١47 : ةالصلا ىف مالكلا نم خسن ام .باب : ىمزاحلل رابتعالا) ىف ,هيتياورب ءرامع ثيدح )١(

 .(808 ىقارعلا

 .607 بيطخلا ةيافك (؟)

 : نيحيحصلا ىف ؟بنج وهو اندحأ مانيأ : لك ىبنلا رمع ىتفتسا :لاق هنأ رمع نبا نع عفان ثيدحو

 ,لاق رمع نأ رمع نبا نع عفان ةياورو (15 ح) ضيحلا ك ملسمو (؟١/١7 ىرابلا حتف) لسغلا ك .ىراخبلا

 .(59 ح) ملسم حيحص نم ضيحلا ك ىف

 .امهنع هللا ىضر ءرمع نبال ءهاور :ىف ريمضلاو .قايسلا وهو (ص ءز) نتمو (غ) شماهب هطبض اذكه (؟)

 .ةفاضإلاو ءرجلاب / هنوك ةهج نم :غ نتم ىف هطبضو
 .ىقارعلا ىلع ةءارقلا غالب (ص) شماه ىلع (4)

 : نساحملا د

 - 0 نأ كلذو ءرخآ هجو نم رهظت ءهددصب نحن ال ليثمتلا ةحص : ةدئاف»



 انففو اضعم | ةفرعم : رشع ىداحلا عونلا

 هركذي ايف لاصتالاب مكحلا ميمعت نم «ربلا دبع ُنبا» هاكحام انركذ دق :ثلاثلا

 كلز «ىريصلا 10 قلطأ ادكهو .ناك طفل ىأب هيقل نم نع ىدارلا

ناسنإ اق ا مع سل كح ام هنم عمسي م هنأ ل
 ل فكس دع تحف 

 ."مكحلا

 .هسيلدت رهظي مل نميف اذه لاق امنإو

عمس دق نكي مل ول هنأ ,بابلا رئاس ىنو كلذ ىف ةجحلا نمو
 ةياورلا هقالطإب ناكل هنم ه

 «سيلدتلا ةمصو نم ةمالسلا ٌرهاظلاو .اًسلدم .هنيبو هنيب ةطساولا ركذ ريغ نم هنع

 نأ لثم ءاذكو اذك نالف لاق : :هلوق كلذ ةلئمأ نمو . ا" سيلدتلاب فرعي مل نميف مالكلاو .

 لوقي ناك :وأ ؛ءثدح : :وأ ,لعف :وأ ءركذ : هنع لاق ول كلذكو ؛رمع نبا لاق : عفان لوقي

 هنم كلذ ىقلت هنأو .لاصتالا ىلع اًرهاظ لومحم كلذ لكف .كلذ سناج امو ؛اذكو اذك

 ءاقللا قلطم ىلع .هوحنو كلذ ىف طورشملا طرشلا اذه ىف رصتقا نم مهنم مث >>

 باتكو ,ةلاسرلا حرش هل .نيعرابلا نيفنصملاو نيمدقتملا هوجولا ةمئأ نم بارا نب هلل دبع نب دمحم )0(

 لاصتالا ىلع ةياورلا انلمح سلدم ريغ ىوارلا ناك اذإ : ؛ نيدلا ىقت خيشلا لاق] :(غ) شماه لع |(

 عطقنملاك وهف نيبي مل امو .كلذ ىوارلا نيبي ىتح عامسلا ىلع لمحي ال هنأ روهشملاف اًسلدم ناك نإو 50

 ,هخيش نم اهيف سلدملا عامس تايثإ انيلع رذعتي ذإ ءاهوححص ىتلا ثيداحألا نم ريثك ىلع راج اذهو .لبقي الف

 «رظن كلذ ىفو» :لاق .[هيلع نحن علطن 5 نإو .كلذ ىلع اوعلطا نيلوألا نأ عدم ىعدي نأ الإ مهللا

 5٠١ -5١8(. :ديعلا قيقد نبا نيدلا ىقت خيشلل .حارتقالا) -

 غطا خخخ اااااللمممم اا

 م كلذكو “نأ” ةظفلب دنسلا ىف لخدي مل رمع نأ ىضتقي ءرمع نبا دنسم نم نوكي نأ -

: فالخب ءالسرم ةبيش نبا هلعجف “نأ” ةياور ىف دنسلا ىف راع لخدي
 ىوارلاو .راع نع 
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 ةياورلاب اًقورعم ناك اذإ '":«ئرقملا ورمع وبأ» هيف لاقو .اًفنآ هانيكح اك ,عامسلاوأ
 .ًانيب اًكاردإ هنع ٌلوقنملا كردأ اذإ :«ىسباقلا نسحلا وبأ» هيف لاقو .هنع

 ركنأو .مهنيب ةبحصلا لوط طرتشُي هنأ ,ةنعنعلا ىف «'''ىناعمسلا رفظملا وبأ» ركذو
 ىف طرتشا ثيح ,هرصعأ لها رٍضعب لع (هحيحص) ةبطخ ىف «جاجحلا نب ملسم »

 لوقلا نأو .هيلإ هلئاق قّبسُي م عّرتخ لوق هنأ ىعّداو ,عامتجالاو ءاقللا توبث ةنعنعلا
 - (هثوك تبثي نأ كلذ ىف ىفكي هنأ ءاًنيدحو اًيدق رابخألاب ملعلا لهأ نيب هيلع قفل عئاشلا
 .""اهفاشت وأ اعمتجا اههنأ طق ريخ ىف ِتأي مل نإو .دحاو رصع ىف

 ٌةمئأ هيلع ىذلا وه *«ملسم» هدر ىذلا لوقلا نإ ليق دقو : رظن «ملسم» هلاق |ميفو

 .ملعأ هللاو ءامهريغو «ىراخبلاو .ىنيدملا نبا ىلع» :'"!ملعلا اذه

 .ىيقلبلا نيمضت نم / «نادلا» وه )١(

 ,مامإ دمح هوبأو «مامإلا دمحم نب روصنم» همسأ رفظملا وبأ : :انخيش طخي تدجو] :(غ) شماه ىلع (؟)

 ىناعمسلا رفظملا ىبأ نبا ميركلا دبع دعس وبأ :هدلو .روصنم نب دمحم ركب وبأ - رفظملا ىبأ دلو ىنعأ - هدلوو

 .[ثيدحو لضفو ملع تيب .ميق نم نطب ىلإ بسن /
 .حالصلا نبا خيش «ميحرلا دبع رفظملا وبأ» دعس ىبأ دلوو : تلق

 1١, عونلا .مكاحلا ةفرعم :هعم رظناو )19/١1( نعنعملا ثيدحلاب جاجتحالا ةحص باب ءملسم ةمدقم (؟)
 )790/١(. ميقنتلا حيضوتو ءةنعنعملا ثيداحألا ةفرعم

 اوعمجأ ثيدحلا ةمئأ تدجو : ربل دبع نبا رمعوتأ لاق : ضايع ىضاقلا لاق] :(غ) شماه ىلع ةرط (غ)

 ىلع ,سيلدتلا نم مهتءاربو ءاًضعب مهضعب ءاقلو .مهتلادع : ةثالث اًطو رش عمج اذإ سيلدت ريغب نعنعملا لوبق ىلع
 نع هيوار عروت ىلع لقنلا لهأ نم عامجإلاب لصتم ٠ .سيلدت ريغب نعنعملا :عيبلا نبا لاقو .كلذ ىف مهنيب فالخ
 .[ملعأ هللاو ,راظنلا ةمئأ نم هريغو ىنالقابلا ركب وبأ ىضاقلا بهذ ,ملسم هيلإ بهذ ام ىلإو ؛سيلدتلا

 .1١؟/١ ربلا دبع نبال ديهمتلا ىلع لبوق -
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 كلذ طرتشي ال ىراخبلا نأ الإ .«ىراخبلا» كلذب ملسم ديري ,ليق : ةدايزو ةدئاف»

 ىف كلذ طرتشي هنإف « ىنيدملا نبا» ديري هلعلو .هعماج ىف همزتلا نكلو ,ةحصلا لصأ ىف

 لدو ,ةلأسملا ىلع (ةلاسرلا) ىف هنع هلا ىضر «ىعفاشلا مامإلا» ملكت دقو .ةحصلا لصأ
 (دحاولا ربخ باي) ىف لاقف ,ىراخبلا مازتلاو ىنيدملا نبا بهذم ىضتقم ىلع همالك
 - ,نع :لوقي نأ سيلدتلاب هفرعتال نمم َتلبق كلاب اف” :لاقف هلأس لئاس نع ةياكح



 قيد لضعملا ةفرعم : رشع ىداحلا عوتلا

 هود ااا اا ووو موو ووو ووو فم ففو

 ىف رمألا ءاحصأ لودع لودعلا نوملسملا :هل تلقف ؟هعمسي مل نوكي نأ هيف نكمي دقو -
 ىف لدعلاب مهتفرع اذإ ىنأ ىرت الأ ,مهريغ ىف مهاح ريغ مهسفنأ ىف مهاحو ,مهسفنأ
 قح مهريغ ةداهش لبقأ مل مهريغ ةداهش ىلع اودهش اذإو ,مهتداهش تلبق مهسفنأ
 نع مهوقو .هتداهش ىلع اودهش نم لدع ىتفرعم ,مهدع ىتفرعم نكت ملو ؟هلاح فرعأ
 مهنم سرتحيف .كلذ فلاخي اب مهلعف نم لدتسي ىتح ,ةحصلا ىلع مهتيمستو مهسفنأ ربخ
 ىضم نميف انتدلبب سيلدتلاب فرعي لو .مهيلع بجي ام هيف مهلعف فلاخ ىذلا عضوملا ىف

 ريخ ناك هيلع هكرت ول نمع هلبق نم مهنم نإف .اثيدح الإ ءانباحصأ نم انكردأ نم الو

 نع نالف ىنثدح” :هلوقو “انالف تعمس :لوقي اًنالف تعمس” :لجرلا لوق ناكو .هل

 هذهب هانفرع نمف .هنم عمس ام الإ ىقل نمع مهنم دحأ ثدحي ال ,مهدنع ًءاوس “نالف

 هتروع انل نابأ دقف ةرم سلد هانفرع نمو . “نالف نع نالف ىنثدح” :هنم انلبق قيرطلا

 هنم لبقتف قدصلا ىف ًةحيصنلا الو ,هثيدح اهب ٌدَرْيف بذكب ةروعلا كلت تسيلو .هتياور ىف

 :هيف لوقي ىتح اًئيدح ٍسّلدم نم لبقن ال : انلقف .قدصلا ىف ةحيصنلا لهأ نم هانلبق ام
 0( أ

 .٠ تعمس و ,ىنتدح

 ثوبث ,ةنعنعلا ىف هبهذم نأ ىلع لدي .هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا نم مالكلا اذهو
 ىلع نوعمج ثيدحلاب ملعلا لهأ” :(بيطخلا ةيافك) ىفو .سيلدتلا نم ةءاربلا عم ءاقللا

 هركذ ىذلا هخيش ناك اذإ هب لومعم حيحص ؛نالف نع نالف انثدح :ثدحملا لوق نأ

 ءسلدي نمم ثدحملا اذه نكي ملو .هنم عمسو هيقلو هنع ثدح دق ىذلا كردأ دق هنأ فرعي

 نباو ىعفاشلا بهذم ىلع قبطني «بيطخلا» هركذ امو 7“ .ولعلل طاقسإلا زيجتسي الو

 ةلصتم ءسيلدت اهيف سيلو ةنعنعملا ثيداحألا ” :«مكاحلا» لاقو .ىراخبلا مازتلاو ىنيدملا

 ' ,ضرعت هيف سيل اذه "!“سيلدتلا عاونأ نع اهتاور عروت ىلع لقنلا لهأ عامجإب
 ظ.و/"" «ىهتنا .ةرصاعمل الو ءاقلل ال

 )١( :(ىنيدملا نبال للعلا) اهعمو .اهدعب امو ١١ص :(ىعفاشلا مامإلل ةلاسرلا) ىلع لبوق 10.
 .م88 :ةيافكلا (؟)
 .ةنعنعملا ثيداحألا ىف رشع ىداحلا عونلا ”5 :ةفرعملا ىف مكاحلا ىلع لبوق (5)
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 - نيفنصملا نم ّدجَو ايف نيمدقتملا دعب ٌرمتسي هارأ ال مكحلا اذهو :هللا هاقبأ خيشلا لاق

 ' مهفاف .كلذ وحنو ؛نالف لاق «نالف ركذ : هيف نيلئاق مهنياشم نع هوركذ ام ,مهفيناصت ىف

 .ملعأ هللاو اازيزع مهم هنإف ,كلذ لك

 نيب عمجلا) بحاص «ىديمحلا هللا دبع وبأ» هركذي ىذلا ٌقيلعتلا :عبارلا ٠>
 عطق (ىراخبلا حيحص) نم ثيداحأ ىف .ةيراغملا نم هريغو [ظ/4١] (نيحيحصلا'

 همكح سيلو عاطقنالا ةروص هتروص :لبق نم «ىنطقرادلا» هلمعتسا دقو .اهدانسإ
 كلذو .فيعضلا ليبق ىلإ حيحصلا ليبق نم .هنم هيف كلذ ّدجو ام اًجراخ الو .همكح

 .*لوألا عوتلا نم ةسداسلا ةدئافلا ىف هيلع انهبن ام ىلع ,همكُحو هطرَش نم َفرُع امل

 ىراخبلا هج رخأ ام هدر 6 « ظفاحلا ,ىرهاظلا مزح نب دمحم ىبأ» ىلإ تافتلا الو

 ماوقأ ىتمأ ىف ٌننوكيل” : كو هلا لوسر نع ,ىرعشألا كلام ىبَأ وأ رماع ىبأ ثيدح نم

 :هيف الئاق هدروا ىراخبلا نأ ةهج نم .ثيدحلا ..“فزاعملاو رمخلاو ريرحلا نولحتسي

 ىراخبلا نيب ايف عطقنم هنأ «مزح ْنبا» معزف ."'هدانسإب هقاسو .“رامع نب ماشه لاق”
 ("7فزاعملا ميرحت ىلع هب جاجتحالا نع اًباوج هلعجو .ماشهو

 .(حيحصلا) طرشب لاصتالا فو رعم حيحص ثيدحلاو .هوجو نم كلذ ىف أطخأو

 ,تاقثلا ةهج نم اًفورعم ثيدحلا كلذ نوكل كلذ لثم لعفي دق هللا همحر «ىراخبلا»و

 )١( :ىئالعلل «ليسارملا ماكحأل ليصحتلا عماج» رظنا ١67.

 .دلاخ نب ةقدص انث راع نب ماشه لاق :لاقف ةبرشألا باتك ىف ىراخبلا هجرخأ] :(غ) شماه ىلع (؟)

 وبأ ىنث ,ىرعشألا منغ نب نمحرلا دبع ىنث ,ىبالكلا سيق نب ةيطع انث .رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع انث
 .ثيدحلا ركذو [هكَك ىبنلا عمس ىنبذك ام هللاو :ىرعشألا كلام وبأ وأ رماع '

 :ىرابلا حتف عم) همسا ريغب هيمسيو رمخلا لحتسي نميف ءاج ام باب .ىراخبلا نم ةبرشألا باتك -
 .(غ

 ١50/١(. محيقنتلا حيضوتو 484-4١0., ىقارعلا دييقت) رظنا (ىلحملا) ىف مرح نبا هلاق ()

 : نساحملا *

 . ملعأ هللاو .مدقت اك .هفالخ رهظي م ام ءاًقلطم لاصتالا ىلع لمحلا رهاظلاو :ةدئاف»
 2/١ « تهتن تا



 عضوم ىف ٌتيدحلا كلذ ركذ دق هنوكل كلذ لعفي دقو .هنع هقّلع ىذلا صخشلا كلذ نع
 اهبحصي ال ىتلا بابسألا نم كلذ ريغل كلذ لعفي دقو ءالصتم اًدنسم هباتك نم َرخآ'

 .ملعأ هتلاو :*عاطقنالا ٌللخ
 ايف ال ءاّدوصقمو الصأ هنم هدروأ ايف كلذف ,روكذملا قيلعتلا ىف مكحلا نم هانركذ امو

 اقلعم ,حيحصلا طرش نم سيل ام اهيف لمتحي دهاوشلا نإف .داهشتسالا ضرعم ىف هدروأ

 دحاو هدانسإ |دتبم نم َفْذَُح اهيف المعتسم هتدجو قيلعتلا ظفل نإ مث .الوصوم وأ ناك

 هللا لوسر لاق :هلوق كلذ لاثم .دانسإلا ّلك فذح ىف هلمعتسا مهّضعب نإ ىتح .رثكأف
 نب ديعس لاق ؛اذكو اذك ةريره وبأ ىور ؛اذكو اذك سابع نبا لاق ؛اذكو اذك هلك
 نع كلذك هدروأ ام امأو .هخويش خويش ىلإ اذكهو ؛اذكو اذك ةريره ىبأ نع بيسملا

 .تاعيرفتلا هذه نم ثلاثلا ىف اًبيرق هانركذ ام ليبق نم وهف هخويش

 ءاّينان قيلعتلا نم اًنسق هلعج [و/0١] هنأ برغملا لهأ نم نيرخأتملا ضعب نع ىنغلبو
 ؛”نالف اناورو ,نالف ىل لاقو“ :هباتك نم عضوم ريغ ىف «ىراخبلا» ٌلوق هيلإ فاضأو

 قم :لاقو .ىنعملا ثيح نم لصفنملا ,رهاظلا ثيح نم ,لصتملا قيلعتلاب كلذ لك مسوف

 هب جاجتحالل هركذي م دانسإ هنأ ملعاف ؛“انل لاقو ءنالف ىل لاقو” :لوقي ىراخبلا تيأر

 ىف مهنيب ىرج امع ظفللا اذهب نوثَّدحملا ربعي ام اًريثكو .هب داهشتسالل هركذ امنإو
 .اهب نوجتحي املق ةركاذملا ُتيداحأو ,تارظانملاو تاركذملا

 هنم ْمدقأ وه نَم هلاق امل ٌفلاخم «ىراخبلا» ىلع هاعّدا امو :هللا هاقبأ خيشلا لاق

 . هنع انيور دقف «ىروبايسنلا َنادمح نب رفعج وبأ» حلاصلا دبعلا وهو ,ىراخبلاب ٌفرَعأو
 .ةلوانُمو ضرع وهف «“نالف ىل لاق” :ىراخبلا هلاق ام لك :لاق هنأ

 ' : نساحملا #*

 .دنسملا ىراخبلا ىف الخاد الو اًحيحص نوكي الف .دنسم سيل :لاقي ال :ةدئاف»

 اًحيحص ناك .مدقت اك تاقثلا ةهج نم اًفورعم دانسإلا ناك اذإ :لوقن انأل ؛حيحصلا

 ظ/”7” «تهتنا .ىراخبلا طرش ىلع

 . نولحتسي ماوقأ ىتمأ نم ننوكيل» ثيدح رجح نبا جيرختو 0 :ملسم حرشل ىوونلا ةمدقم رظناو -
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 لاجر ضعب هيف طقس ايف المعتسم قيلعتلا ظفل دجأ ملو :هللا هاقبأ خيشلا لاق
 “نالف نع ركّذيو «نالف نع ىّوري” :هلوق لثم ىف الو .هرخآ نم وأ هطسو نم دانسإلا
 قيلعتلا ذه نأكو .هركذو هلاق هنأب ,هنع كلذ ركّذ نم ىلع مزج هيف سيل امم ,ههبشأ امو
 .”لاصتالا عطق نم هيف عيمجلا كرتشي امل .هوحنو قالطلا قيلعتو رادجلا قيلعت نم ذوخأم
 ."'ملعأ هللاو

 ؛الصتم مُهضعبو الّسرم تاقثلا ضعب هاور ىذلا ثيدحلا : سماخلا

 :هلاثم .لسرملا ليبقب وأ لوصوملا ليبقب قّحلم هنأ ىف ثيدحلا لهأ فلتخا
 ("!قاحسإ ىبأ دج نع «نيرخآ ىف سنوي نب ليئارسإ هاور ' 'ٌىلوب الإ حاكن ال”

 اًدنسم ؛ِةكك هللا لوسر نع ىرعشألا ىسوم ىبأ ' "!هيبأ نع ةدْرب ىبأ نع .ىعيبسلا

 ىبنلا نع ةدرب ىبأ نع قاحسإىبأ نع .ةبعشو .ىروثلا نايفس هاورو ..الصتم اذكه

 .نيسحلا نب ميحرلا دبع هبتك : عامسلاو ةءارقلا غالب (ص) شماه ىلع )١(

 :[قاحسإ ىبا نع هدج نع] :(ز) ىف (؟)

 .«سنوي نب ليئارسإ» دج وه «٠ ,ىعيبسلا قاحسإوبأو

 (ص) نم انه امو .حصي الو [ىسوم ىبأ نع هيبأ نع] : حاضيإلاو دييقتلا ةعوبطمب (ع) نتمو (غ) ىف (9)
 .بيطخلا ةيافكو

 قيلعتلا سيلف .هوحنو قالطلا قيلعت نم امأ ؛رهاظ رادجلا قيلعت نم هّذخأ :ةدئاف»
 عيبلاو ةلاكولا ىف هلامعتسا ليلدب ءرمأ ىلع رمأ قيلعتل لب .لاصتالا عطق لجأل كانه
 ,لاصتالا عطق لجأل قالطلا قيلعت نوكي نأ حصي الف ٠ ءاًضيأ ةالصلا ىفو لب .امهريغو
 .ًرجنم ناك ول ظفللاب زيجتتلا مكح لاصتا طق هب داري نأ الإ

 ٌدَسرُم تاقثلا ضعب ٌتيدحلا ىَوَر اذإ ام ةلأسم [تاعيرفتلا سماخن ىف] انهاه ركذو
 ركذن نأ ىغبني ناكو .ُبَسنأ هنأل لسرملا عون رخآ ىف كلذ ُتركذ دقو ءالصتم مهضعبد

 ىري نم ٌٍبهذم ىعور اذإ ,عطقنملا وأ لصتملا عاونأ ىف ءاهارجم ىرج امو ةنعنعلا ةلأسم
 ظر/7 «تهتنا .كلذ ىف هب انيدتقا نكلو ,عاطقنالا

 48 :ىقارعلا دييقت رظناو -



 قل لضعملا ةفرعم : رشع ىداحلا عونلا

 ىف مكحلا نوري ثيدحلا باحصأ رثكأ نأ « ظفاحلا ٌبيطخلا» ىكحف .اذكه السرم لكي ١

 .ظفحألل مكحلا نأ مهضعب نعو ,رثكألل مكحلا نأ مهضعب نعو . لّسرملل ههابشأو اذه

 ىف كلذ حدقي ال مث .هلسرأ [ظ/6١] ] نمل مكحلاف هلصو نمم ظفحأ هلسرأ نم ناك اذإف

 هل مطاسرإف .ٌظافحلا هلسرأ دق اًثيدح دنسأ ْنَم :لاق نم مهنمو .هتيلهأو هلصو نم م ةلادع

 الدع ناك اذإ ,هدنسأ نمل مكحلا :لاق نم مهنمو .هتيلهأو هتلادع قد هدنسم ىف دقي

 لاق .ةعامجوأ اًدحاو هل ٌفلاخملا ناك ءاوس .هريغ هفلاخ نإو هٌربخ لبقيف ءاطباض

 ."'ميحصلا وه لوقلا اذه :«بيطخلا»

 ثيدح نع ”ىراخبلا” ,لئسو .هلوصأو هقفلا ىف ٌحيحصلا وه .هححص امو :تلق
 لاقف .ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلا :لاقو .هلصو نل مكحف ,روكذملا “ «ىلوي الإ حاكن ال”

 ناقتإلاو ظفحلا نم امه نالّبُج امهو «نايفسو .ةبعش» هلسرأ نم نأ عم ءاذه «ىراخبلا»

 ."ةيلاعلا ةجردلا

 .تقو ىف هّلسرأو ٍتقو ىف هلصو .هلسرأ ىذلا وه هلصو ىذلا ناك اذإ ام ءاذهب قحتليو

 ٌدحاو هعفر وأ ءىباحصلا ىلع مهضعب هفقوو دلي ىبنلا ىلإ ثيدحلا ٍمهضع عفر اذإ اذكهو

 نم دقثلا هداز امل كلذ لك ىف حصألا ىلع مكحلاف ءرخآ تقو ىف اضيأ وه هفقوو ءتقو ىف

 ملع هنأل .هيلع مّدقم تبثملاف ايفان ناك ولو ,تكاس هريغو تبث هنأل ,عفرلاو لصولا

 هللا ءاش نإ قأيسو (ثيدحلا ىف ةقثلا ةدايز) لصفب قلعت لصفلا اذلو ."”هيلع ّىفخ ام

 (©هلعأ هللاو .ىلاعت

 ه4 6

 هلعلو هل بيذكت الو هلصو نمل حرجب سيل ثيدحلل ىوارلا لاسرإ نأل ءاندنع :بيطخلا ةرابع مات )١(

 هب ىضقي ال ىسانلاو ,نايسن وأ ضرغل هولسرأ مهنأ الإ ,مهضعب دنع وأ السرم هوور نيذلا دنع دنسم اضيأ

 5/١(. ةيافكلا) ركاذلا ىلع

 هترصيتو 46 ىقارعلا دييقت رظناو .لسرملا ىف (ىلوب الإ حاكنالا) ثيدح رمو )4١1( :بيطخلا ةيافك (1)

 ا

 امي رابتعالا نأ وهو :هفالخ نويلوصألا حمحصو .ثيدحلا لهأ هحجر ىذلا وه فنصملا هححص امو» (؟)

 وأ لاسرإلا ناك نإو .عفرلاو لصولل مكحلاف ,هفقو وأ هلاسرإ نم رثكأ هعفر وأ هلصو عقو نإف : رثكأ هنم عقو

 .4 :دييقتلا ىف ىقارعلا «ملعأ هللاو .هل مكحلاف ءرثكأ فقولا

 ىلع ثحب ةءارق ءميدعلا نبا نيدلا لاك ةاضقلا ىضاق دلو دمحم نيدلا رصان علب (ص) شماه ىلع (4)

 .نيسحلا نب ميحرلا دبع هبتك ءاعامس/ ىيلحلا ليلخ نب دمحم نيدلا سمشو نمحرلا دبع نيدلا نيز همعو



 رشع ىناثلا عونلا

 سلدملا مكخو سيلدتلا ةفرعم

 :ناسق '''سيلدتلا

 هعمس هنأ اًههوم ءهنم هعمسي م ام هيقل نمع ىوري نأ وهو .دانسإلا سيلدت :امهدحأ

 :ةقصلم ةقرو ىف ءىسافلا نبا طخب (غ) شماه ىلع )١(
 ناعمل هتاياور ضعب مهبأ نم ىلع ةعنصلا هذه ةمئأ هعضو بقل سيلدتلا :هللا همحر ضايع ىضاقلا لاق]

 .ةمئألا ةلج نم ةعامج نع كلذ ركذو ءاَرَج مله ىلإ .نيعباتلا رصع نم اذه ناك دقو .ةنيابتم ضارغأو ةفلتخم

 .مهريغي كلذ رضأو ءاهتمالسو مهضارغأ ةحصل .مهثيدح كلذ رضي مو

 ذخأو اًريثك هنم عمسو ,ىرهزلا باحضأ رابك نم :هتلالج ىلع ةنيبع نب نايفس نأ هنمف :ةلثمأ ىلع وهو
 .نالف نع ىرهزلا لاق :لاق ْوَأ ءىرهزلا لاق :لاقف ثدح امبرف ,ىرهزلا نم هعمسي مل ام اريثك هباحصأ نع

 .هنع ,نالف نع نالف وأ ,نالف هنع هب ىتدح :لوقي ةرمو .هنم هتعمس :لوقي ةرمف ,لئسف سيلدتلاب فرع دقو

 :ةبعش لاق .ىنغلب :لوقي وأ .هنع ثدح نُم نيبي لب ءاذه لثم لوقي ال ,ةبعشو كلام لثم سلدي ال نمو

 ىلع اولاحأ اولئس اذإ سيلدتلا لمعتسا نمم ةلجلا كئلوأ لاثمأ نكلو .“"سلدأ نأ نم ىلإ بحأ ىنزأ نأل"
 تاقثلا نم ةعامج نم هوعمس دق اونوكي نأ مهضعب ةجحو .لسرملا ماقم مهسيلدت ماقو مهثيدح ٌلمحف ,تاقثلا

 ىف لعفي اك .هنع ثيدحلا ةحص مهققحتل .مهعيمج ركذ وأ مهدحأ ركذ نع هركذب اونغتساف ءلجرلا اذه نع

 .ليسارملا

 نأ ةقيقحلو ءاذه ريغ هنع هتياور ةحصل هنود نم نود خيشلا ركذب ولعي نأو هثيدح لزني نأ دارأ نم مهنمو
 .كلذب هنع تثدح تاقثلا

 مهماهتا ىلع مهتلمح ةدعابم مهنيب ترجو .مهثيدح اوعمس ةمئأ تاقث ريهاشم لاجر ىلإ اوءاج ىرخأ ةقبطو

 هثيدح ىف «ىراخبلا» عنص ابك ؛مهنع ثدحتلا كرت ىلع مهتنايد مهلمحت ملو ,ةروهشملا مهئاسأب اوحرصي الأو

 نب دمحم انث :لوقي ةيناثو .ديزب ال ؛دمحم انث :لوقي هدجن ةرمف .هنيبو هنيب ىرج امل ,ىلهذلا ىبحي نب دمحم نع

 اوور ىرخأ ةقبطو .ىندألا هدج ىلإ هبسني .هللادبع نب دمحم انث :لوقي ةرمو .ىلعألا هذج ىلإ هبسني ؛دلاخ
 ريغل هنم مهعامس فرع ذإ خيشلا ركذ ىلع اورصتقاو هنع اوتكسف ,خيشلا نع ءلوهحم وأ فيعض نع ثيدحلا
 .ثيدحلا اذه

 وأ ةروهشملا مهئاسأب اوحرص ولف ءاهب اوفرع ةروهشم ىنك وأ ءابسأ مه ءافعض نع اوور ىرخأ ةقبطو

 مسالا ضوع ةلوهجملا ةينكلاب وأ .ةروهشملا ةينكلا ناكم لماخلا مسالاب اوتأف ,مهثيدحب لغتشي مل مهانك
 - .مهثيدح ىف ٌدَهْزَيف هفعضو ىوارلا كلذ فرعي الئلو رمألا اومهبيل .مولعملا

 قع



 ١ سلدملا مكحو سيلدتلا ةفرعم : رشع ىناثلا عونلا

 دقو ٌدحاو امهنيب نوكي دق مث .هنم هعمسو هيقل دق هنأ اًههوم .هقلي لو هرصاع نّمع وأ ؛هنم

 امنإو ءامههبشأ امو “انثدح” الو “نالف انربخأ” : كلذ ىف لوقي الأ هنأش نمو .رثكأ نوكي

 نب ىلع» نع انيور ام :كلذ لاثم ."''كلذ وحنو “نالف نع :وأ .نالف لاق” :لوقي
 ؟ىرهزلا مكثدح :هل ليقف .“ىرهزلا ''!لاق” :لاقف .ةنييع نبا دنع انك :لاق «مرشخ

 مل .ال” :لاقف ؟ىرهزلا نم هتعمس :هل ليقف «ىرهزلا[و/1١] لاق” :لاق مث تكسف
 نع رمعم نع قازرلا دبع ىنثدح .ىرهزلا نم هعمس نمم الو ىرهزلا نم هعمسأ

 .«2ىرهزلا :

 قلطيف ءاًعيمج اهنم ثدح دقو ,ثيدحلا لوبقم لجر اهيف هكراشي ةينك هل فيعض نع اوور ىرخأ ةقبطو -
 .ىوقلا :كلذ نأ نظيو .سبللا عماسلا ىلع عقيو لاكشإلا لخدي .ةينكلاب ثيدحلا

 الإ ,مهثيدح نم ريثك ىف فوقولا تببسو اهباحصأب ترضأ دق ةيدر .نييلوألا ريغ .اهلك قرطلا هذهو
 . «شمعألا» هسلد ايف اوفقو ام اذهو .هونيبو هيلع اوصنو .تاقثلا نع عامسلاب مهنم تاقثلا هب حرص ام

 «ةنييع نبا» هسلد ايف اوبيرتسي ملو ,ىنكلاو ءاسألا هطلخل «ديلولا نب ةيقب » هسلد اميفو .ءافعضلا نع هتياورل

 .ةقث نع الإ ىوري ال نمم اهؤابرضو «ىروثلاو

 ثيدح لوبق ىلع مهروهمجف :هعاس ىلع صني مل اذإ سيلدتلاب فرع نم لوبق ىف ثيدحلا ةمئأ فلتخاو
 كرت ىلعو ,ةقث نع الإ لسري ال هنأ ملع نم ثيدح ىف اولاق اك .ةقث نع الإ ىوري ال هنأب ,مهنم فرع نم

 فالتخالا «مكاحلا هللا دبع وبأ» ركذ دقو .هعاس ىلع صني ىتح هب ةجحلا كرتو ذخألا ىف نيلهاستملا ثيدح

 ٠ .[ملعأ هللاو ,هانمدق اك كلذ ىف

 سيلو بذك وهف ,هنم هعامس ىضتقت ةغيص  ىوارلا ىأ لاق ىتم : خيشلا لاق] :(غ) شماه ىلع )١(

 00 .[اسيلدتا
 .قايسلا وهو (زنءص) شماه ىلعو ,(ع) نم انه امو (خ) نم [لاق] تطقس ("- ')

 .("69 :ةيافكلا) ىف بيطخلاو ٠١6( :ةفرعملا) ىف مكاحلا ىلع لباقو

 .مكاحلا قيرط نم 09 ةيافكلاو ٠١5. مكاحلا مولع (غ)

 :نالاتم كلذلو ءاّدج اًيفنخ سيلدتلا نوكي دق :خيشلا لاق] :ةقصلم ةقرو ىف (غ) شماه ىلعو
 دح“” :نسحلا نع تاياورلا ضعب ىف دروف ,ةريره ىبأ نم نسحلا عامس ىف اوفلتخا مهنأ :اهدحأ

 ,ةريره ىبأ نم عمسي مل نسحلا نأ ىلع عطاق ليلد نكي مل نإ اذهو .اندلب لهأ ثدح :دارأ هنإ ليقف “ةريرهوبأ
 .هيلإ راصي نأ زجي مل

 ؛هيبأ نع دوسألا نب نمحرلا دبع وأ زيزعلا دبع نكلو ءهركذ ةديبع وبأ سيل :قاحسإ ىبأ لوق :ىناثلا

 ول امك سيلدت هنإ ليقف .ةديبع ىبأ نع هلودعل .هيبأ نع دوسألا نب نمحر لا دبع نم هعابس دارملا نأ هرهاظف

 .هركذ هديبع وبأ سيل :هلبق لقي ملو .ةيبأ نع دوسألا نب نمحرلا دبع“ ركذب أدتبا

 ثيدحلاب لمعلا طقسيف .الوهجم ىوارلا ريصيو ىفخي هنإف ,هتدسفم امأ :ةحلصم هيفو ةدسفم سيلدتللو
 / - ١ .ىربك ةدسفمو ىمظع ةيانج هذهو.رمألا سفن ىف اًفو رعم الدع هنوك عم ,عماسلا دنع الوهحي ىوارلا نوكلا



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم فرش

 نع انل ور ام :هلاثم .*َفرعُي ال ىك ب ُترعُتال اع هفصيوأ هبسنيوأ هينكيوأ

 ىفاتسجسلا دواد ىبأ نب هتلادبع ركب ىبأ نع ىور هنأ « ىرقملا مامإلا ,دهاج نب ركب ىبأ»

 2 شاقنلا نسحلا نب دمحم ركب ىبأ» نع ىورو “هللادبع ىبأ نب هتلادبع انثدح” :لاقف

 .**ملعأ هللاو "هل دج ىلإ ِهّبّسن “دنس نب دمحم انثدح” :لاقف «ٌئرقملا رسفملا

 هتف رعمو هظفح رابتخا داري نم ىلإ كلذ ءاقلإو تاسيلدتلا جارختسا ىف ناهذألا ناحتماف ,هتحلصم امأن -

 هبنتو .نيزتلا نم سيلدتلا ىف ام وهو .بولقلاو حالصلا بابرأ اهيعاري ىرخأ ةدسفم كلذ ءاروو .لاجرلاب
 .[ءاحلصلاو ءاملعلا رباكأ نم ناكو «ىلصوملا نارمع نب ىناعملا .ءالعلا ةتوقاي» كلذل

 الجر هدعب نمم طقسي نكل هخيش طقسي مل ارو :بيطخلا لاق : :ايركز وبأ لاق] : ةرط (غ) شماهب هيلي

 نم هتلقن - عونلا اذه نولعقي «ةيقبو ءىروثلاو ءشمعألا» ناكو .كلذب ثيدحلا نسحيل نسلا ريغص وأ افيعض
 .[هللا هديأ انخيش طخ

 .514 ص .نيسلدملا رابخأ نم ءىش ركذ :بيطخلا ةيافك ىلع لبوقو
 داز دقو (10) ٠١١/1 دادغب خيراتب هبسن قايس ىف ءشاقنلا ركب ىبأل سماخلا دجلا وه «دنس » 00(

 ١10/١( ةرصبتلاو 11 56 دبيقتلا) ,ةيوستلا سيلدت وهو ةثالثلا ماسقألا رش وه :لاق اثلاث افنص ىقارعلا

 حيقنتلا حيضوت) ىفو .فطعلا سيلدت :داز رجح نبا مالسإلا خيش نأ (؟؟١/1 بيردتلا) ىف ىطويسلا ىكحو

 ,)١١؟ ٠١ مكاحلا مولع) رظناو .ةرشع اهب غليف سيلدتلل ىرخأ اهوجو ىناعتصلا ريزولا نبا دازز 0

 .(؟"١/08 بيطخلا ةيافكو

 : نساحملا د

 ءريغص وأ اًفيعض هريغ طقسأ انإو هخيش طقسي مل اذإ ام كلذ ىف لخدي : : ةدئاف»

 طظر0 « تهتنا .ثيدحلل اًنيسحت

 0 : نساحملا #4

 ,لوألا :ةتس سيلدتلا :«مكاحلا» لاق” :ميسقتلا ىلع ضارقعالا ىف لاقي ال :ةدئاف»

 نم مه عقو اذإف ثيدحلا نوسلدي موق :ىناثلا .هوعمسي مل امو هوعمس ام نيب اوزيمي مل موق
 ىردن ال نيلوهجم ماوقأ نع اوسلد موق :ثلاثلا .هل اوركذ مهتاعاس ىف حليو مهيلع ٌرقْنُي

 الئل مهانكو مهباسنأ اوريغف نيحورجملا نع اهوور ثيداحأ اوسلد موق :عبارلا .مه نم
 . - ءىشلا مهتاف اممبرو ريثكلا مهنم اوعمس موق نع اوسلد موق :سماخلا .اوفرعي



 قي سلدملا مكحو سيلدتلا ةفرعم : رشع ىناثلا عونلا

 .هل اًمذ مهدشأ نم «ةبعش» ناكو .ءالعلا ٌرثكأ مذ ءاّدج هوركمف لوألا مسقلا امأ

 هنأ هنع ايورو .“بذكلا وخأ سيلدتلا” :لاق هنأ "'هنع ,«مامإلا ىعفاشلا» نع انيورف

 فاضأ خسانلا نأ ودبي نكل (غلشماه ىلع كلذ ىلإ راشأ دقو « ةبعشا ىلع د دوعي هنع : هلوق ىفريمضلا )١(

 .ةبعش نع ,ىعفاشلا مامإلا ىلإ هدنسب 5200 ةيافكلا ىف بيطنخلا هاكح ةبعش لوقو

 -همالك رهاظو : ”هل امد مهدشأ نم ةبعش ناكو" :هلوق دعب ملسم حرش ىف ىوونلا لاق] (ز) شماه ىلعو

 لاق :اولاق امنإ ءطق مهنع اووري مل خويش نع اوور موق :سداسلا .نوسلديف مهنع <

 .""لزان الو لاع .مهنع عامس مهدنع سيلو .عامسلا ىلع مهنع كلذ لمُحف ؛نالف

 .«نيقباسلا نيمسقلا تحت ةلخاد «مكاحلا» اهركذ ىتلا ةتسلا ماسقألا :لوقن انأل
 نيَع عبارلاو لوألا مسقلا تحت ةلخاد سداسلاو سماخلاو ثلاثلاو ىناثلاو لوألا مسقلاف

 سيلدت وهف .عمسي مل امو 'هنم عمس ام نيب زيي ملف سلد نم نأ كلذ نايبو .ىناثلا مسقلا

 هلثم دقف هل ركذ هيلع حليو هيلع رقني نم هل عقو اذإف سلدي نم امأوأ .دانسإلا ىف

 نع” :ةنييع نبا انل لاق «مرشخ نب ىلع» نع هآور ام :اهنم ةلثمأب « مكاخلا »

 :لاق «ىنيدملا نبا ىلع» نع هاورام ثلاثلا «مكاحلا» ّلثمو .مدقت ام ركذف ..“ىرهزلا

 دنع تب :لاق .فون نع هللادبع ىبأ نع هتلادبع نب بيعش انث رقشألا نيسح ىنثدح”

 نع بيعش هينثدح :لاقف ؟ هتعمس نمم : نيسحل تلقف : ىنيدملا نبا لاق .اًمالك ركذف ؛ىلع

 :تلق .صاصحلا هللادبع وبأ : لاق ؟ اذهب كثدح نم : :بيعشل تلقف .فون نع هتلادبع ىبأ

 نع ىنغلب :لاق ؟اذهب كثدح نم : :تلقف اًدامح تيقلف ,راصقلا دامح نع :لاق ؟ نمع

 وبأ»و : عطقنم دعب ثيدحلاو .ةثالث نع سّلد دق وه اذإف .فون نع ىخبسلا دقرف

 كردي م دقرفو «دقرف » نع هغلبو ,وه نم ىردن ال «راصقلا دامجا» وا ءلوهجب «هلا دبع

 .هيف ىتلا ةدئافلا ىف مدقت اك اضيأ لوألا مسقلا تحت لخدي اذهو ."''“هآر الو «اقوت»
 تلآف ؛ىناثلا مسقلا ىف حيرص وهف عبارلا امأو .لوألا مسقلا ىف حيرص وهف سداسلا امأو
 .ظ/”* «تهتناو ...نيمدقتملا نيمسقلا ىلإ ةتسلا ماسقألا

 هوعمس ام نيب مهنع بتك نم زيمي ال نيذلا نيسلدملا ةفرعم :نيرشعلاو سداسلا عونلا نم صلختسم )01(

 60 مكاحلا مولع ىلع لبوق ةرفز 1١37-175 ١, مكاحلا ةقررعم (هوعمسي مل امو



 حالطصالا نساحتو حالصلا نبا ةمدقم قرف

 ةغلابملا ىلع ٌلومح ًظارفإ «ةبعش» نم اذهو .'٠سلدأ نأ نم ىلإ ٌٍبحأ ىنزأ نأل” :لاق
 .”ريفنتلاو هنع رجزلا ىف"

 لمعلا طاقسإ ىلإ اًضيأ ىدؤيو .هب جاجتحالا زوجي ال اب جاجتحالا مهوي هنإف .رهاظ هيرحتو مارح هنأ - .
 هذه عاتجاي فيكف ميرحتلا ىف ىفكي اذه ضعبو .ةمئاد هتدسفم نإ مث .ررغلا نم هيف ام عم ,ةسيفن ةياورب

 نأ اذه ليلدو :نيسلدملا نم نيحيحصلا ىف هتياورب جتحا نم قايس ىف دعب - ىوونلا  .لاق مث ؟رومألا "7

 نيب دقو ءطباض لدع ىوارلاو -اًمرحم سيل هنإ :ريهامجلا لاق دقو - اًيذك نكي مل نإو .اًبذك سيل سيلدتلا

 )79/١(. ملسم حرشل ىوونلا ةمدقم ىلع لبوق .[ملعأ هللاو ,هتحصب مكحلا بجو .هعاس
 :هل هتيهاركو سيلدتلا ىف ةبعش لوق ةدش نم ركذ ام باب) متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا ةمدقم )١(

 ىف نابح نباو (؟05 ةيافكلا) ةبعش نع - ءاملعلا ةتوقاي ,نارمع نب  ىفاعملا ىلإ هدنسب بيطخلاو (2 2

 )47/١(. نيحورجملا ةمدقم -:

 : نساحملا 2

 نم طقسأ نألو ,ىفزلا نم دشأ ثيدحلا ىف سيلدتلا” :ةبعش نع ءاج دق :ةدئاف»

 اهل سيلدتلا ةفآ نإف ءرهاظ «ةبعش» هلاق ىذلا اذهو “سلدأ نأ نم ّىلِإ ٌبَحَأ ءامسلا

 نأ ىلع لدت اهب جتحم ثيداحأ تءاج دقو ءابرلا لكأ نم رضأ ىهو ؛نيدلا ىف ريبك ررض
 باب :ىف اهيف لوقلا انطسب دقو .ةيورم هوجو ىلع ءىنزلا نم دشأ ابر نم مهرد لكا
 عماج ىلع ىذشلا فرعلا) هانيمس ىذلا باتكلا ىف ءابرلا لكأ ىف ظيلغتلا ىف ءاج ام

 ىنربخأ :سلدملا لوق اولبقت الأ بجي ,ليق نإف” :«بيطخلا» لاق .هنم رظنيلف (ىذمرتلا

 ةلوانملا دصق ىلع .ىنربخأ :لاقيف ؛هريغ [ىف]و عامسلا ىف لمعتسي كلذ نأل .نالف

 لمحلاو .عامسلا اهرهاظ ةظفللا هذه نأل ,مزلي ال اذه نأب باجأو “ةبتاكملاو ةزاجإلاو

 ىف درو امو .نسح «بيطخلا» هركذ امو .ىلوأ رهاظلا ىلع لمحلاو راح كلذ ريغ ىلغ

 انربخأ ىذلا لاجدلا تنأ” :هل لوقي هنأ لاجدلا هلتقي نم رخآ وه ىذلا لجرلا ثيدح

 - ناك ثيح عامسلا نأل .مدقت ام فلاخي ال “لك هلا لوسر كنع. -انثدح :ةياور ىفو- ْ

 ٠ :ىسلايطلا ديلولا ىبأ ىلإ دنسلاب هظفلو .مئاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا) ىلع لبوق .ةبعش نع انه ام
 ' ىف هلثمو ١5/١ «هنم عمسأ ملو ,نالف معز :لوقأ نأ نم ىلإ بحأ ءامسلا نم رخأ نأل :لوقي ةبعش تعمس

 .ةبعش نع ملسم نب نافع ىلإ هدنسب 179/١( :نابح نبال نيحورجملا باتك)
 .(5* ةيافكلا) ىف نيسلدملا رايخأ ىلع لبوق .بيطخلا نع قيقلبلا لقن امو -



 ثيدحلا لهأ نم قيرفأ ٍهلعجف «سيلدتلا اذهب فرع نم ةياور لوبق ىف اوفلتخا مث

 .نيِبي م وأ .عامسلا نيب ءلاحب هتياور لّبقت ال :اولاقو .كلذب اًحورحي ءاهقفلاو

 ,لاصتالاو عامسلا هيف نيبي هب لمتح ظفلب ٌسلدملا هاور ام نأو : ٌليصفتلا حيحصلاو

 ءانثدحو .ءتعمس :وحن لاصتالل نيبم ظفلب هاور هو ,هعاونأو لّسرملا مكح همكح

 ةدمتعملا بتكلا نم امهريغو (نيحيحصلا) ىفو هب جَنحُم م لوبقم وهف ؛اههابشأو ..انربخأو

 ريشُي نب ميشهو .نيتايفسلاو .شمعألاو .ةداتق :ك ءاّدج ريثك برضلا اذه ثيدح نم

 مكحلاو .لمتحم ظفلب ماهمإلا نم برض وه امنإو ينك سيل سيلدتلا نأل اذهو .مهريغو

 هاتف رع نميف .هنع هللا ىضر «ٌيعفاشلا» هارجأ دق نبي ىتح سمأدلا نم ُلَبقُي ال هنأب

 .ملعأ هللاو ,"0ةرم سند

 ىلع هتفرعم قيرطل يعوتو هنع ٌيورملل عييضت هيفو ءُفَحأ هرمأف ىناثلا مسقلا امأو ا

 , 2 ضرغلا بسحب كلذ ةهارك ىف لاحلا فلتخيو .*هتيلهأو هلاح ىلع فوقولا بلطي نم:

 وأ ,ةقث ريغ دتَمِس ريغ ىذلا هخيش [ظ/7١] نوك كلذ ىلع هلمحي دقف .هيلع لماحلا

 ىوارلا نم انس ٌرغصأ هوك وأ ,هنود ةعامج هنم عامسلا ىف هكراش دق ةافولا ٌرخأتم هنوك

 انهه ىوونلا داز] :(غ) شماه ىلعو ١55 :ىعفاشلا مامالل ةلاسرلا :«هتياورب هتروع انل نابأ دقف» )01(

 توبث ىلع لومح ؛نع :ب ب نيسلدملا نع اههبشو (نيحيحصلا) ىف ناك امو : :لاقف ةنسح ةدايز (هرصتخم) ىف

 .11 ىقارعلا دييقت رظناو 77١/١ بيرقتلا [ملعأ هللاو .ىرخأ ةهج نم عامسلا

 م صحح سبب ااا

 فا : .ةحلط ىأ لوق وحن ةيرقلاب زاجملا ىلع ّلمحلا نمت ذتنيحو انكم عابسلا -

 تعمس :دارملاو .ثيدحلا «نوبحت امم اوقفتُت ىتح ربلا اولانت نل# :لوقي هللا تعمس

 نع لقن اى «رضنخلا » هنإ لاقي لجرلا كلذ نأ وهو :رخآ باوجو .كلذ وحنو .هللا مالك

 طظر/'"غ «تهتنا .اهباب ىلع ةظفللا تناك ء.حص نإف «ىعيبسلا قاحسإ ىبأ»

 : نساحملا 3

 تاسلدملا جا رختسا ىف ناهذألا ناحتمال نوكي دق  قيرطلا ريعوت : ةدئاف»

 و/0١«تهتنا .ةدسفملا لصحتف كلذ ريغل نوكي دقو ,ظفحلا رابتخاو'

 - ان سا ارا 17 2نيييستت> متم تت ات د 040 اا -



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 51

 ةروص ىلع دحاو صخش ركذ نم ٌراثكإلا بحي الف .هنع ةياورلا َريثك هثوك وأ .هنع
 ناك دقق « ركب وبأ ُبيطخلا» مهنم .نيفنصملا ةاورلا نم ةعامج كلذب حمسو . ()ةدحاو

 ."'هلعأ هللاو .هفيناصت ىف هب اًحه

 هب اًناع ضرغلا كلذل هلعف نميف حداق مومذم ضارغألا هذه ضعب” :خيشلا لاق] :(غ) شماه ىلع )١(
 مدع نم هيف امل ,حداق هنإ انلق امنإو .هثيدح لبقي مو هفعض ٌمِلْعَل هب حرص ول هنأل ىوارلا ركذ كرتي نأ وهو

 ةلثمأ هذهو- ”خياشملا ةرثك ماهعإ وأ ولعلا بلط سيلدتلا ىف نيرخأتملا دوصقم رثكأو .لطابلا جيورتو حصنلا
 .بذكب سيلف ءرمألا سفن ىف اًسيلدت ناك اذإ هلك اذهف :كلذ دعب لاق مث -اهلقن نع رصتخاف خيشلا اهركذ
 .[بارغإلا هنم دوصقملا انو

 ,ىاثلا مسقلا ىف مكحلا نيبي لو .سيلدتلا نم لوألا مسقلاب َفِرُع نميف مكحلا نيب فنصملا» : ىقارعلا لاقو
 نأ ,ةدعلا باتك ىف غابصلا نبا رصن وبأ» مزج دقو :ةدئافلل هيف مكحلا نايب تدرأف “فخأ هرمأ نإ” لاق امنإو

 لبقي الأ بجي .هربخ اولبقيل همسا ريغي نأ دارأ امإو سانلا دنع ةقث ريغ هنع ىور نم نوكل كلذ لعف نم

 رغصل' ناك نإو .وه هفرعي ال ام هحرج نم هريغ فرعي نأ زاوجل ءطلغ دقف ةقثلا هيف دقتعي وه ناك نإو ءهربخ
 دييقتلا) «ملعأ هللاو .هنع ىور نم فرعي ىتح هربخ لوبق بجي ال لوهجم نع ةياور كلذ نوكيف ءهنس

 ٠٠١(. حاضيإلاو

 ثحب ةءارق :ميدعلا نبا نيدلا لاك ةاضقلا ىضاق دلو دمحم نيدلا رصان غلب] :(ص) شماه ىلع (؟)

 .نيسحلا نب ميحرلا دبع هبتك .اًعامس ىبلحلا ليلخ نب دمحم نيدلا سمشو ,نمحرلادبع نيدلا نيز همعو .ىلع

 ممر كل خود - م عن دي ١ قبولا انما هل هو سبل



 رشع ثلاثلا عونلا

 ذاشلا ةفرعم

 ا"'هنع هللا ىضر «ىعفاشلا» ىل لاق :لاق «ىلعألا دبع نب سنوي نع اثيود

 ةقنلا ىو نأ ذاشلا امن .هريغ ىو هل ام ٌدقنلا ىو نأ ثيدحلا ٌةاَشلا
 522 رس رس نم

 سانلا ىور ام فلاخي اثيدح

 ةعامجو هللا همحر ؛ىعفاشلا نع اذه وحن «ىنيوزقلا ىيلخلا ىلعي وبأ ظفاحلا» ىكحو

 .دانسإ الإ هل سيل ام ذاشلا نأ ثيدحلا ٌظاَفَح هيلع ىذلا»“ :لاق مث زاجحلا لهأ نم

 ناك امو ؛لّبقُي ال كورتمف ةقث ريغ ناك امف .ةقث ريغ وأ ن اك دقن خيش كلذب لشي ,دحاو .

 “هب ٌححُي الو هيف فقوتي ,ةقث نع

 نم ةقث هب درفني ىذلا ثيدحلا وه ذاشلا نأ «ظفاحلا هلأ بع وبأ مكاحلا» ركذو

 للعلا نأ ثيح نم ّلّلعملا رياغي هنأ ركذو .ةقثلا كلذل '" 'عباتج لصأ هل سيلو تاقثلا

 ."ادالذك ٍقلع ىلع هيف فقوي م ذاشلاو ,هيف مهولا ةهج ىلع ةلدلا لع ىلع فيَ

 ذاش هنأ ف لاكشإ الف ,ذوذشلاب هيلع « ٌئعفاشلا» مكح ام امأ : هللا هاقبأ خيشلا لاق

 .طباضلا ظفاحلا لدعلا هب درفني اه لكشيف هريغ نع هانيكح ام امأو .لوبقم ريغ

 نع هنع هللا ىضر «ٌرمع» هب درفت ,درف ثيدح هنإف “تاينلاب لابعألا انإ” ثيدحك

 .[هللا همحر] :حاضيإلاو دييقتلاب ةمدقملا نتم ىفو (ص) نم )١(

 )١( ىعفاشلا مامإلا نع ىلعألا دبع نب سنوي ىلإ هدنسب :مكاحلا )المعرفة١١19(.

 كلذ ةعب تم وأ «عياتم :هباوصو] : ةيشاح عم :(ز) شماهب هلثمو [ عقو اذك] :هقوفو (غ) و .ةيقارعلا (9)

 .[ةقثلا

 ش ىف :هشماه ىلعو .«ةقثلا كلذل عباتم لصأ ثيدحلل سيلو» : 1١5 ةفرعملا ةعوبطم نتم ىف مكاحلا ةرابعو

 .قشمدب ةيرهاظلا ةخسن ىف ىأ [عباتم]
 ١١5(. ص) لولعملا :اهيف مكاحلا ظفل (4)

 .ىسافلا نبا طخب (غ) .[ةيناث هيلع ةلباقم غلب مث.عامسلا لصأ ىلع لباقملا لصألاب ةلباقم غلب] (0)
 ايش



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم فرار

 نب دمحم : ةمقلع نع مث «''' صاقو نب ةمقلع» : :رمع نع دب درفت مث ,ِكَو هللا لوسر

 ."ثيدحلا لهأ دنع حيحصلا وه ام ىلع «ديعس نب ىبحي» :'اهنع هنع مث «ميهاربإ

 ىف [ىبأ] تطشك مث [صاقو ىبأ نب] :(ز ,غ) ىف ناكو .ىعباتلا ىندملا ىثيللا «صاقو نب ةمقلع» )١(

 .حص :اهقوفو ءةيناثلا ىف اهيلع برضو .ىلوألا
 :هاور ءقيرطلا هذه نمو .ىعباتلا ىندملا هللا دبع ىبأ ىميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحمل ريمضلا )١(

 .هقرط فلتخم نم ههيرخت هيفو 7/١-١5( ىرابلا حتف) ةينلاب لامعألا نأ ءاج ام باب .ناميإلا ك ىف :ىراخبلا

 .ناعألاو .قالطلاو .راصتألا بقانمو «قتعلا :بتك ىف مث

 .1016/7 (19037 ح) ”ةينلاب لامعألا امنِإ" ملسو هيلع هللا ىلص هلوق باب .ةرامإلا باتك ىف : ملسمو

 .575/7؟ :(؟5؟١/ح) تاينلاو قالطلا هب :ىتع اليف باب .قالطلا ك :دواد وبأو

 .(ىذوحألا ةضراع )١6١1/8 ايئدللو ءاير لتاقي نميف ءاج ام باب .داهجلا لئاضف باوبأ :ىذمرتلاو

 .ناميالاو ,قالطلا ىفو )08/١( ءوضولا ىف ةينلا باب .,ةراهط :يناسلاب

 هنع هللا ىضر رمع دنسم ىف دمحأ مامإلاو ,1117/صسص (غ151/ 2١ ةينلا باب .دهزلا ىف :هجام نب

 .06 :عاملإلا رظناو .فراعم 0

 : نسساحملا نب

 لوصحل .دوصقملا ذوذشلا هيف لصحي مل انه دارفنالا نأ لاكشإلا باوج :ةدئاف»

 ىلع امأو .دحاو دانسإ الإ هل سيل ام ذاشلا :لاق نم ىلع دري الف .كلذ دعب ةرهشلا

 ىف دوجوم ريغ اذهو .دعاوقلا وأ دهاوشلا فلاخ ام :دارفنالاب دارملاف «مكاحلا» قيرط

 نع هاور دقف كلذي هنع هللا ىضر رمع درفني مل : لاقي الو .“تاينلاب لامعألا امنإ” ثيدح

 - ىنطقرادلا هركذ- ىردخلا ديعسوبأ : مهنم ةريثك ةعامج كلك هللا لوسر دمحم انديس .

 نب دعسو ,بلاط ىبأ نب لع » : هلك ىلا نع نع هاور هنأ (جرختسملا) ىف هدنم نبا ركذو
 ةدابعو «ةريره وبأو ,ةيواعمو ,سابع نباو ,سنأو ءرمع نباو .دوعسم نباو صاقو ىبأ

 ,رباجو ,ىرافغلا رذ وبأو ءرماع نب ةبقعو .ديوس نب لارَهو .دبع نب ةبتعو «تماصلا نب

 دحاو نع كلذ حصي مل : لوقن انأل ؛هيف مهنيداحأ ركذو «ملسم نب ةيقعو رّدنلا نب ةبتعو

 كلام نع .قثوم وهو .ىفقثلا ديجملا دبع هاورف .ديعس ىبأ ثيدح .امأ .نيروكذملا نما

 - :لكك ىبنلا نع ىردخلا ديعس ىبأ نع. .راسي نب ءاطع نع ,ملسأ نب ديز نعا



 ل ذاشلا ةفرعم : رشع ثلاثلا عونلا

 اا ااا لوا ووو ووو ووو وو ووو مة و موو مم مم ماوام

 'باتك) ىف ليلخلا ىلعي وبأ هجرخأو ."'هيف ظافحلا همشو دقو ”ةينلاب لابعألا” -
 ًأطخأ ام وهو ,هجوب ملسأ نب ديز نع ظوفحم ريغ وهو :رخآ عضوم ىف لاقو ا"”(داشرإلا

 :هظفلو (ًأطوملا ىف تسيل ىتلا كلام ثيداحأ) ىف ىنطقرادلا هاورو .ةقثلا نع ةقثلا هيف

 نع ديجملا دبع هب درفت :لاقو .ثيدحلا “ىون ام ُىرما لكلو تاينلاب لابعألا امنإ“

 دمحم نب ميهاربإو بيبح نب حون ريغ .ديجملادبع نع هب ثدح مّلعُي الو "كلام

 الف ءاهيف رظني ىتح ديناسألا ركذُي ملف :«هدنم ُنبا» مهركذ نيذلا ةباحصلا امأو .قيتعلا

 ىور ديلولا نب ةيقب نإف «سنأ» ثيدح نم ناك ام الإ دنس اه ظفحي الو اهنم ءىش دري

 لبقي ال” :هكَك هلا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع ناّيأ نع ىرصنلا ليعامسإ نع
 ةينو المع الو الوق لبقي الو ّينب الإ المع الو الوق لبقي الو .لمعب الإ الوق هلل

 نم لوألا سلجملا ىف « ىقشمدلا ىلع مساقلاوبأ ظفاحلا» هج رخأ “ةنسلا ةباصإب الإ

 ىأ - هنأ رهظف ..فو رعم هيف مالكلا «ةّيقب»و 7 .نسح ثيدح اذه :لاقو (هيلامأ)

 ءرمع دارقأ نم وهف ءهنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع الإ دحأ نع حصين مل- ثيدحلا

 0 > ظ .حيحصلا ىلِع
 ' امنإ“ هلك هللا لوسر لاق :لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع راسي نب ءاطع ثيدح نع قطقرادلا لئسو» 0(

 -- نع ملسأ نب ديز نع كلام نع داور ىبأ نب زيزعلا دبع نب ديجملا دبع هيوري :لاقف ثيدحلا ”ةينلاب لامعألا|

 نع ميهاربإ نب دمحم نع ديعس نب ىيحي نع كلام نع هنوو ري كلام باحصأو .ديغس ىبأ نع راسي نب ءاطع

 «حيحصلا وهو قلي .ىبنلا نع رمع نع صاقو نب ةمقلع
 .هنع هللا ىضر ءىردخلا ديعس ىنأ ثيدح (طخ ؟؟7/9) :ىنطقرادلل للعلا)

 + مقر طايرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطخم ٠١6 :ليلخلا ىلعي ىبأل (دالبلا ءالع ىف داشرإلا) باتك (؟)

 ش .ىفلسلا رهاط ىبأ ظفاحلا باختنا/ك 4

 هاورف ءهنع فلتخاو ءسنأ نب كلام ثيدحلا اذه ىورو :لاق» ءهنع لئسو .ىنطقرادلل للعلا ىف (")

 ' عباتي ملو ,ديعس ىبأ نع ,راسي نب ءاطع نع ,ملسأ نب ديز نع .كلام نع داور ىبأ نب زيزعلادبع نب ديجملادبع

 نع ةمقلع نع ميهاربإ نب دمحم نع ديعس نب ىبحي نع كلام :نع هوورف ظافحلا كلام باحصأ امأو .هيلعإ

 .«باوصلا وهو ءرمع

 .هنع هللا ىطر ءرمع ثيدح(60!/- 07/١ للعلا)

 .ه 0ال١ - هللا ةيه نب نسحلا نب ىلع ,ركاسع نبا مساقلا وبأ (5)

 .(519-73 ةبخنلا ىو ,15 - 3/١ ىرابلا حتف) ىف رجح نبا رظنا



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 3”

 اههمالك لكشتسي الف ,ظفحلا نود ةقثلا اركذ امنإ «مكاحلاو .ىلعي وبأ» :اضيأ لاقي الو -
 طبضلاو ظفحلاف ,طباضلا ظفاحلا لدعلا هب درفنا هنأ نم مدقت امل “لامعألا امنإ” ثيدحب
 لخدي ام ةلمج نمو .ةقثلا [مكاحلاو ىلعي ابأ :ىنعي] ..اقلطأ :لوقن انأل ؛ةقثلا ىلع ةدايز
 .اًظفاح ةقثلا ناك اذإ ام .هتحت

 همالكف «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ» طباضلا ظفاحلا لدعلاب دارأ نإ :لاقي الو

 ريغف دنسلا ىف نم ةيقب دارأ نإو ءٌرمع هب فصوي ال اذه لثم نأل باوصلا نم ديعب
 ؛ناظفاح اهنإ دحأ لقي م [ميهاربإ نب] ادمحو ةمقلع نأل ,ملسم

 قالطإ نم عناملا امو ,دنسلا لاجر عيمج طباضلا ظفاحلا لدعلاب دارأ معن :لوقن انأل
 كلذكوإ : ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقو ؟ اًصوصخو اًمومع هنع هللا ىضر رمع ىلع كل

 امل سفن لك نإ# :ىلاعت لاقو .الودع اًرايخ :نورسفملا لاق ؟ «اطَسو هم مكانلعَج

 لوق ىف ضرتعملا اذه لوقي ام ىرعش تيلو .ظفحلاب ةكئاللا فصوف «ظفاح اهيلَع
 درجملا ضاهتنالا نكلو ؟لودع مهلك ةباحصلا : ةلأسم ىف نيثدحملاو نييلوصألا
 قيرط ىلع سيل ظفحلاب اهفصوف .دمحمو ةمقلع امأو .ضارمألا ةلمج نم ضارتعالا
 طبضلا ىلع ليلد كلذو .لوبقلاب اهثيدح اوقلت ةمئألا نأل لب ,ثداحلا حالطصالا
 هاور دقف «صاقو نب ةمقلع» هب درفني مل :لوقي نأ ضرتعملا كرت دقو .ظفحلل ىضتقملا
 ,ةعيبر نب رماع نب هللا دبعو ,ىراصنألا هللا دبع نب رباج» :ةمقلع ريغ « ,رمع نع

 ... لصاوو .ءردكنملا نب دمحتو ,عالكلا وذو ,ةفيحج وبأو .باطخلا نب رمع نب هللادبعو

 نب دمحم » هب درفني ١ اًضيأو .«بيسملا نب ديعسو ٠ «ّيَمَس نب ةرشانو ءراسي نب ءاطعو

 نبا هركذ اذك «بيسملا نباو ءرمع نبا ىلوم عفان» : هنع هأور دقف ,ةمقاع نع « مهاب

 نبا ةياور نكل .رمع نع ىور نم ةلمج ىف بيسملا نبأ هركذ عم (جرختسملا) ىف
 كلذ ةياورب ديعس نب ىيحي درفني لو ا تلح نع ياررو يطق رع نع بيسملا

 دوادو ,ةمقلع نب دمحم نب دمح» :ميهاربإ نب دمحم نع هاور دقف «ميهاربإ نب دمحم نع '
 اذه «ديعس نب هبر دبعو ,ةاطرأ نب جاجحو ,راسي نب قاحسإ نب دمحبو تارفلا ىبأ نب
 - ناك .كلذ ديناسا حصت ١ ال نكلو (جرختسملا) ىف «هدنم. نبا» مالك نم هلك



 5١ ذاشلا ةفرعم : رشع ثلاثلا عونلا

 ىمن هلك ىبنلا نأ ءرمع نبا نع :رانيد نب هللا دبع ثيدح .كلذ ىف كلذ نم ٌحَضوأو

 نع ىرهزلا نع كلام ثيدحو .«رانيد نب هللا دبع» هب درفت ؛'''هتبهو ءالولا عيب نع '
 .٠ 1 ..(؟ 2. 7 .. 8 َلئالََص وو أ

 لكف .”ىرهزلا نع كلام هب درفت ''“رفغملا هسأر ىلعو ةكم لخد ِللَي ىبنلا نأ” ,سنأ
 وجت

 بئارغ ىفو .ةقث هب درفت دحاو دانسإ الإ ال سيل هنأ عم (نيحيحصلا) ىف ةَّجرخُت هذه

 هجرخأ .هيلع قفتم رمع نبا نع رانيد نب هتلادبع ثيدحو [هتبه نعو] :(ز) ىفو (ع ءص .غ) نم )١(

 ىذمرتلا عويب نم بابلا ىف وهو .هتبهو ءالولا عيب نع ىبنلا باب ,نيحيحصلا نم قتعلا باتك ىف ناخيشلا

 .(؟7207 ح) هجام نبا ضئارفو (ةضراعلا عم ؟80/0)

 دبع نبال ديهمتلا) هعمو (1407 ح) هنع هللا ىضر سنأ نع ىرهزلا نع :جحلا عماج باب ءأطوملا )١(

 64١/4 ىرابلا حتف عم ىراخبلا) :سنأ نع ىرهزلا نع كلام ةياور نم ءبابلا ىف هجرخأو ١67/5( :ربلا

 . ريغ هاور ٍدحأ ريبك فرعن ال حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ,ءبابلا ىف .ىذمرتلاو ح :ملسمو

 .(ةضراعلا عم )١87/17 ىرهزلا نع كلام

 ةدئاف ىف ىلي ام وحنب ةرصبتلاو دييقتلا ىف ىقارعلا هبقعت «ىرهزلا نع كلام هب درفت» :حالصلا نبا لوقو

 .(45/4 ىرابلا حتف) ىف هيف ىقارعلا هخيش بقعت رجح نبا متأو .نساحملا

كما لااااا
 

 ىيحي نع «“لامعألا امنإ” ثيدح رشتناو .ملعأ هللاو ,ةحصلا ىلإ ةبسنلاب اًدرف ثيدحلا-

 ىف «هدنم ْنبا» مهنم اًريثك .ركذ .دقو ,ةريثك َنيئم هتياور تغلب هنإ لاقي ىتح ,ديعس نبا

 و/ 11 - ظ/10 «تهتنا .اًسفن نيعبرأو ةئاثلث نم وحن ىلإ مهتدع لصوف (جرختسملا) .

 ةبخنلا حرشو )5/١ - ١15( :ىرابلا حقو 770/7 2135/١ :هترصبتو ٠١١ :ىقارعلا دييقت رظنا

 0068-00 : حيقنتلا حيضوتو /لكاأ 865
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 : نساحملا 3

قف ءهب درفني مل رانيد نب هللا دبع ثيدح :لاقي ال : ةدئافرب
 ؛عفان :رمع نبا نع هاور د

 اذه ميلس نب ىيحي ىور دقو” :ىذمرتلا لاق كلذلو مهو ةياورلا كلت :لوقن انأل

و .رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ٌتيدحلا
 «ميلس نب ىيحي هيف مهو مهو وه

 -ارمع نبز هللا ديبع نع ءدحاو ريغو ءريغ ني هللا دبعو ىفقتلا باهولا دبع هاور دقفإا:



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم . يد

 ٠ نيعست وحن ىرهزلل :«جاجحلا نب ملسم» لاق دقو .ةليلق ريغ كلذل ةابشأ حيحصلا

 .ملعأ هللاو ,دايج ٌديناسأب .ٌدحأ اهيف هكراشي ال لَو ىبنلا نع هيوري افرح

 هلاق ىذلا اذهو '''“ميلس نب ىيحي ثيدح نم حصأ اذهو .رانيد نب هللا دبع نع
 ' نب هللا دبع ىلع لايع ثيدحلا اذه ىف اهلك سانلا” :«ملسم» لوق .هدضعي .ىذمرتلا

 “ (ىذشلا فرعلا) ىف اًسفن ةرشع عبس نائيد نب هللا دبع نع هتاور ثيم دقو “رائيد

 ىيحي نب ديعس هاور ثيدح نع ىبأ تلأس : : (متاح ىبأ نبال للعلا) ىفو .هيف رظنيلف

 عيب نع كك هللا لوسر ىهمن” : لاق ءرمع نبا نع رانيد نب هللا دبعو ,عفان نع ىومألا

 .لاق اذكه نكلو .ثيدحلا اذه رانيد نب هللا دبع نع ذخأ عفان :ىبأ لاق “هتبهو ءالولا

 . انثدح ,ىيحب نب دمحم نب دمحأ انثدحر» : فلألا باب ىف ( (ىناربطلل طسوألا مجعملا) ىفو

 ىمن” :لوقي رمع نبا عمس هنأ .رانيد نب ورمع نع ىروثلا نايفس نع هيبأ نع ىبأ
 نب ورمع نع نايفس نع هوري مل :ىناربطلا لاق “هتبه نعو ءالولا عيب نع ْةكَك ىبنلا
 نب هللا دبع نع نايفس نع سانلا هاورو .هنع هدلو هب درفت ءةزمح نب ىيحي الإ رانيد
 ا"! «رانيد

 ركذ ايف هيخأ نبا ىرهزلا نع هاور دقف ءكلام هب درفني مل رفغملا ثيدح : لاقي الو

 ؛سنأ نع ىرهزلا نع ىعازوألاو سيوأ وبأ اضيأ هاورو .ربلا دبع نبا
 نأ «مكاحلاو ليلخلا» قالطإ هب ديقتي ىذلا ليصفتلاو .تاياور كلت :لوقن انأل

 فلاخي م نإو ؛هب درفت ام در .هنم طبضأو ظفحأ وه نم ةياور فلاخو درفنا اذإ ىوارلا
 .ةلثمألا نم قبس اهيف امك ,هب درفنا ام هنم لبق ,هطبضو هناقتإب اًقوثوم اًظفاح الدع ناكو '

 ةجرد نع دعبي مل نإ مث .حيحصلا نع لزن ,هب درفتا ام هناقتإو هظفحب قئوي مل نإو
 ظو/؟07.«ركنم ذاشف الإو ءانسح هثيدح ناك .هدرفت . لوبقملا طباضلا ظفاحلا

 نيا هاور دقو (ىذوحألا ةضراع )754/١ هعماج رخآب ,ريغصلا للعلا ىفو )١56/86( ىذمرتلا )١(

 ,ضئارفلا ىف ءرمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ىفئاطلا ميلس نب ىيحي ثيدح نم هجام
 .رمع نبا نع رائيد نب هللا دبع ثيدح دعب (؟758 ح

 ,ثيدح حلطصم 447 ةرهاقلاب تاطوطخملا دهعم مليفو ركم) .فلألا باي : ىناريطلل طسوألا مجعملا (1)

 1 (105 قليريوك نم

0 



 ا ذاشلا ةفرعم : رشع ثلاثلا عوتلا

 - كلذ ىف رمألا سيل هنأ كل نيبي .ثيدحلا ٍةمئأ بهاذم نم هريغو هانركذ ىذلا اذهف

 ْ :لوقنف هنيبن ليصفت ىلع كلذ ىف رمألا لب «مكاحلاو ,ليلخلا» هب ىنأ ىذلا قالطإلا ىلع

 ىلوأ وه ْنَم هاور امل الاخ هب درفنا ام ناك نإف : : هيف ٌَرظْن .ءىشب ىوارلا درفنا اذإ

 هاور امل ةفلاخم هيف نكي مل نإو .اًدودرم اًداش هب درفنا ام ناك ءطبضأو كلذل ظفحلاب هنم

 الدع ناك نإف :درفنملا ىوارلا اذه ىف رظنيف ,هريغ هوري ملو وه ه هاور رمأ وه امنإو .هريغ

 نم قبس اهيف اك .هيف دارفنالا حدقي ملو هب درفنا ام لبق ,هطبضو هناقتإب اقوثوم اًظفاح

 اًمراخ هب هدارفنا ناك .هب درفنا ىذلا كلذل هتاقتإو هظفحب قثوي نمم نكي مل نإو ؛ةلثمألا

 .حيحصلا ٌريح نع هل اًحْرِحَرُم هل

 ريغ هب درفنملا ناك نإف : :هيف لاحلا بسحب ةقوافتم ٌبتارم نيب رئاد كلذ دعب وه مث

 ليبق ىلإ هطحن ملو ,كلذ هثيدح اًنسحتسا .هٌدرفت لوبقملا طباضلا ظفاحلا ةجرد نم ديعب

 ذاشلا ليبق نم ناكو هب درفنا ام انددر .كلذ نم اًديعب ناك نإو .فيعضلا ثيدحلا

 .ركنملا

 :نامسق .دودرملا ذاشلا نأ كلذ نم جرخف

 .فلاخملا درفلا ثيدحلا :امههدحأ

 درفتلا هبجوي امل اًرباج عقي ام طبضلاو ةقثلا نم هيوار ىف سيل ىذلا درفلا :ىناثلاو

 ."'ملعأ هتلاو .فعضلاو ةراكنلا نم ٌدوذشلاو .

 6 ا

 000 يي

 .ىقارعلا ىلع .عاسلاو ةءارقلا غالب (ص) شماه ىلع )١(



 رشع عبارلا عونلا

 ثيدحلا نم ركنملا ةفرعم

 ىذلا ثيدحلا هنأ «ظفاحلا ىجيِدرَبلا نوراه نب دمحأ ركب ىبأ» نع انغلب [ظ/4١]
 نم الو .هنم هاور ىذلا هجولا نم ال :هتياور ريغ نم هنتم فرعي الو لجرلا هب درفني
 .رخآ هجو

 . ةراكنلاوأ درلاب درفتلا ىلع مكحلا قالطإو .لصفي مو كلذ «ىجيدببلا» قلطأف
 افنآ هانيب ىذلا ٌليصفتلا هيف ٌباوصلاو .ثيدحلا لهأ نم ريثك مالك ىف دوجوم .ذوذشلا وأ
 .ذاشلا حرش ىف

 لاثم .هانعمب هنإف .ذاشلا ىف هانركذ ام ىلع نيمسق مسقني ٌركنملا :لوقن اذه دنعو
 نيسح نب ىلع نع ىرهزلا نع كلام ةياور :تاقنلا هاور امل فلاخملا درفنملا وهو «لوالا
 ملسملا ثري ال” :لاق ْةَْو هللا لوسر نع .ديز نب ةماسأ نع نامثع نب َرَمَع نع
 «نامثع نب َرَمع» :هلوق ىف تاقثلا نم هريغ «كلام» فلاخف “ملسملا ٌرفاكلا الو ٌرفاكلا
 نم هاور نم لك نأ ءزييمتلا باتك ىف (حيحصلا) بحاص «ملسم» ركذو .نيعلا مب
 . ناك «اكلام» نأ ركذو .نيعلا حتفب : ىنعي « ناثع نب و رمع» :هيف لاق ىرهزلا باحصأ

 ادلو :اًعيمج رمُحو ورمَعو .'''هنوفلاخي مهنأ ملع هنأك ,ناثثع نب رمع راد ىلإ هديب ريشي

 باهش نبا» ةياور نم ثيدحلاو (١٠/ح :للملا لهأ ثاريم) ضئارفلا ك :ًأطوملا ىف كلام مامإلا )١(
 ك ,ىراخبلا :ىف «هعفري ,ةماسأ نع نافع نب ناثع نب ورمع نع «نيدباعلا نيز .نيسح نب ىلع نع ىرهزلا
 .جحلا ك ىفو -هجيرخت هيفو- (١/89؟ ىرابلا حتف) ملسملا رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال باي .ءضئارفلا
 .ىزاغملا باتكو ,.ةكم رود ثيروت باب.

 .(5505 ح) رفاكلا ملسملا ثري له :ضئارفلا ىف دواد وبأو )16/4/١( ح .ضئارفلا ك :ملسمو
 .لي ايف ىئاسنلا ةياور ىقأتو (57715ح) كرشلا لهأ نم مالسإلا لهأ تاريم ءضئارفلا ك :هجام نباو

 ديز نب ةماسأ ثيدح دنسم ىف دمحأ مامإلاو ("070/؟) مالسإلا لهأو كرشلا لهأ ثاريم ءضئارف .ىمرادلاو
 .(0.08/؟9/١٠) - هنع هللا ىظر -

 "ع



 1 ثيدحلا نم ركنملا ةفرعم : رشع عبارلا عونلا

 ا"'هريغو «ملسم» مكحو .نيعلا حتفب .««ورمَع» نع وه امنإ ثيدحلا اذه نأ ريغ .نابثع

 .”ملعأ هللاو ,هيف مهولاب «كلام» ىلع

 هعم لمتحي ام ناقتإلاو ةقثلا نم هيوار ىف سيل ىذلا درفلا وهو .ىناثلا لاثمو

 حس م أ تمدح نم هاكر ام :هدرلت
 يلب كيلا ارو يرو يي ور

حمآ نبا شاع ؛ لوقيو ,هظاغ كلذ ىأر اذإ ناطيشلا نإف
 «قاحلاب ديدجلا لكأ ق

ف «ملسم» هنع جرخأ حلاص خيش وهو «ريكز وبأ» هب درفت
 غلبي مل هنأ ريغ .' اهياتك ى

1 

 نع ىنيدملا نبا ىلعو (15117/561/7) نافع نب ناثع نب ورمع ةمجرت ,هخيرات ىف ىراخبلاو | )١(

 هل لاقي نبا ناثعل ناك دق :لاقو عجري نأ ىبأف ؛ناثع نب ورمع :كلامل تلقف“ : ىيحي لاقو ,نيعم نب ىيحي

 ش ش 56١/١. ةمدقملا :ليدعتلاو حرجلا .«هراد هذه ,رمع

 , ةمحرت [41/1 بيذهتلا بيدبتو ىرابلا حتفو 261 - /ا/ : :ربلا دبع نبال ديهمتلا) : رظناو

 6 نافع نب نامثع نب رمع

 رظناو «ثالث 0 00 1 حر قفانملا ًلاصخ ا ب اعلا كعب ملسم حيحص قره 5

 ٠ :ىقارعلا دييقت ١4

 0000م ااا

 :نساحملا *

 ةماع ىف ىراخبلا هركذ ءجيرج نبا وهو ,كلذ ىلع اًعباتم اندجو دق :لاقي ال :ةدئاف»

 .؛هباتك لوصأ نم ضرتعملا ىأر ام

 ,رفاكلا ملسملا ثري اال :باب ىف (ةيلماكلاب ةدمتعملا ةخسنلا) ىف دوجوملا :لوقن انأل

 أ/78 «تهتنا .ذئنيح ةعباتم الف واولا تابثإب «ورمع» اهيفو جيرج نبا دياور

 سراهفلا سرهف) رظنا ىفدصلا ىلع ىبأ ظفاحلا ةخسن اهلعلو .ةرهاقلاب ةيلماكلا ةسردملا ةخسن ىنعي

 1١70١7/79(. :ىناتكلل



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم فحل

 ."ملعأ هللاو .هدرفت 55 نم غلبم ١

 : نساحملا *
 7 ثيدحلا اذهو .تاعباتملا ىف الإ «ملسم» هل جرخي مل ريكز ايأ نأب ضرتعي ال :ةدئاف»

 ؛"'(تاعوضوملا) ىف «ىزوجلا ُّنبا» هركذ لب ءركنم

 . ظ/7+ «تهتنا .مدقت ىذلا وهو .لمتحي ال ىذلا هدرفت نم ءاج كلذ :لوقن انأل

 .(58 - ؟8/8) :ةمعطألا نم رمتلاب حلبلا لكأ باب ' ١١(

 ا وه - ىندملا سيق نب دمحم نب ىيحي نع فلخ نب ركب قيرط نم .هجام نبا ننس نم .بابلا ىف ثيدحلاو
 أ دييقت) عم .هيلع قيلعتلا رظنا (78- ح) اهنع هلا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع - ريكز وبأ
 18١. ص (57 ح :ىناكوشلل ةعومجملا دئاوفلاو .ىقارعلا



 "'دهاوشلاو تاعباتملاو رابتعالا ةفرعم[,/ 1

 وه لهو ؟ال وأ هيوار هب درفت له .ثيدحلا لاح ىف مهرظن ىف اهتولوادتي ٌرومأ هذه

 نأ !ىلاعت هللا همحر «ظفاحلا ىميمتلا ناّيح نب دمحم متاح وبأ» ركذ ؟ال وأ فورعم

 نع ٠ هيلع عباتي ١ اًئيدح «ةملس نب دامح» ىوري نأ : هلاثم رابخألا ىف رابتعالا قيرط

 ريغ ةقث كلذ ىور له : رظنيف .لِلَك ىبنلا نع ,ةريره ىبأ نع نع ءنيريس نبا نع .بويأ

 .كلذ دجوي مل نإو ؛هيلإ عجري الصأ ربخلل نأ ّمِلُع .دجو نإف ؟نيريس نبا نع بويأ

 ىبنلا نع هاور ةريره ىبأ ريغ ىباحصف الإو ,ةريره ىبأ نع هاور نيريس نبا ريغ ةقثف

 .الف الإو .هيلإ عجري الصأ ثيدحلل نأ هب ملعي .دجو كلذ ىأف .لكي

 ريغ بويأ نع هنيعب ٌتيدحلا كلذ َيِوِرَي نأ :ةعباتملا لاثمف :هلا هاقبأ خيشلا لاق
 نع مهضعب هاور نكلو ءبويأ نع هريغ دحأ هوري مل نإف .ةماتلا ةعباتملا هذهف ."'دامح

 دق كلذف و هللا لوسر نع ةريره ىبأ ريغ هاور وأ ,ةريره ىبأ نع وأ ,نيريس نبا

 زوجبو ٠ ءاهنم اهِدعي بسحب ىلوألا ةعباتملا نع رصقت نكلو ءاضيأ ةعباتملا مسا هيلع َقلطُي |

 هوجولا نم هجو نم الصأ ثيدحلا كلذ وري مل نإف ."اًضيأ دهاشلاب كلذ ىمَسُي نأ

 ميسق رابتعالا نأ مهوت ةرابعلا هذه :ركفلا ةبخن حرش ءرظنلا ةهزن ىف رجح نبا ظفاحلا لاق )١(

 . ناك اذه ىلعو .دهاشلاو ةعباتملا نع فشكلا ىف ةلصاحلا ةئيهلا رابتعالا لب .كلذك سيلو .دهاوشلاو تاعباتملل

 :هتموظنم ىف انخيش لوق نسحأ امو .دهاشلاو ةعباتملل رابتعالا ةفرعم :لوقي نأ ةرابعلا قح

 لمح ايف هريغ وار عبات له ٌَتيدحلا كربس رابتعالا

 1١١/17 :حيقنتلا حيضوت) رظناو .ثيدحلا ةيفلأ ىف ئقارعلا هخيش ىنعي -

 . .(ز) ةخسن نم [ىلاغت] (؟)

 : ني راس نباو .ىنايتخسلا : :بويأو «,ىرصبلا ةملس وبأ ىعب رلا رانيد نب «٠ .ةملس نب داح وه ةرفز

 .[دهاوش تاعباتملا (حيحصلا ىلإ لخدملا) ىف «مكاحلا» ىمس] :(ز.ءغ) شماه ىلع (4)

 "ال



 اًضيأ وري مل نإف .ةعباتم ريغ نم دهاشلا كلذف .هانعب ٌرخآ ٌتيدح َىوَر نكل «ةروكذملا
 ركنم ٍدودرم ىلإ كلذ دنع مسقنيو .ذئنيح قلطملا درفتلا هيف ققحت دقف ءرخآ ٌتيدح هانعمب
 ىبأ نع هب درفتو ,ةريره وبأ هب درفت ذت” :اذه لثم ىف اولاق اذإو .قبس ا(ىك دودرم ريغو

 «ةملس نب دامح ٌبويأ نع هب درفتو «ُبويأ نيريس نبا نع هب درفتو ,نيريس نبأ ةريره
 .هيف تاعباتملا هوجو ءافتناب راعشإ كلذ ىف ناك

 هّدحو هثيدحب ّجتُحي ال نم ٌةياور ٠ *داهشتسالاو ةعباتملا باب ىف لخدي دق هنأ ملعا مث
 ىف مهاركذ ءافعضلا نم ةعامج (ملسمو ىراخبلا ىباتك) ىفو .ءافعضلا ىف اًدودعم نوكي لب
 «ىنطقرادلا» لوقي اذهو ؛كلذل حلصي فيعض لك سيلو [ظ/14١] .دهاوشلاو تاعباتملا
 كلذ وحن ىلع هيبنتلا مدقت دقو .هب ريتعي ال نالفو .هب ربتعي نالف : ءافعضلا ىف هريغو
 .ملعأ هللاو

 نع رانيد نب ورمع نع َةنيَيَع نب نايفس ثيدح نم انيور :دهاشلاو عباتملل لاثم
 اوعفتناف هوغبدف اهباهإ اوذخأ ول” :لاق ٍلِلَك ىبنلا نأ ,سابع نبا نع حابر ىبأ نب ءاطع
 ' ظفاحلا» ركذف .غابدلا هيف ركذي ملو ؛ءاطع نع '"اورمع نع جيَرُج نبا هاورو “هب
 : اًدهاشو اًعياتم ةنيبع نبا ثيدحل «ىقهيبلا دمحأ

 اا ف يس ةتيملا دولج ةراهط باب «ضييملا َِك 0 )001(

 نساحملا *

 ىف «مكاحلا» و ءامهرياغت ىضتقي ةعباتملا ىلع داهشتسالا ٌفطع :لاقي ال :ةدئاف»
 - .ةهاوش تاعّياتملا ىمس (لخدملا)

 اًدهاش ةعباتملا ةيمست امأو .تاعباتم دهاوشلا ىمسي الأب ,ةقداص ةرياغملا :لوقن انأل
 .ظ/؟9 «تهتنا .”اًضيأ دهاشلاب كلذ ىمسي نأ زوجيو” :هلوق ىف دوجوم وهف



 ءاطع نع ةماسأ نع هدانسإب ىورو .ءاطع نع هعبات ديز نب ةماسأ نإف ,عباتملا امأ

 ؟“هب متعتمتساف هومتغبدف اهدلج متعزن الأ” :لاق لك هللا لوسر نأ ءسابع نبا نع

 هللا لوسر لاق :لاق ءسابع نبا نع ةلعو نب نمحر لا دبع ثيدحف .دهاشلا امأو

 .ملعأ هللاو "!“رهط دقف غبد باهإ اهأ“ كي

 كيب تي 3 كش هم دم

 تةيسسسشسسسسسسسلسس_

 رسكب باهإو .حصفأ حتفلاو .ءاهلا ىف مضلاو حتفلاب : رهط :هللا همحر فلؤملا لاق] :(غ) شماه ىلع )١(

 .(ز) شماه ىلع هلثمو [حصفأ رسكلاو ءاهحتفو ةزمهلا

 .(11337/1) غبدلاب ةتيملا دلج ةراهط باب ةراهطلا ك .ىقهيبلل ىربكلا نئسلا ىف ثيدحلاو

 .غابدلا ركذي ملو ,سابع نبا نع ءاطع نع رانيد نب ورمع نع غياصلا عفان نب ميهاربإ ةياور نم

بنلا نأ .سابع نبأ نع حابر ىبأ نب ءاطع نع ىثيللا ديز نب ةماسأ نع بهو نبا ةياوز نم مث
 لاق لَو ى

 نب ديزي نع دعس نب ثيللا هاور اذكهو : ىقهيبلا لاق “هب متعفتناف هومتغبدف اهباهإ متعزنالا” :تتام ةاش لهأل

ءاطع نع جيرج نبأ نع ديعس نب ىيحي هاور كلذكو .ءاطع نع بيبح ىبأ
. : 

 | نئسلا) ةراهطلا باتك نم غابدلا باب ىف اهعمج اًثيدح نيرشعو ةعست نم .ىنطقرادلا ننس ىف ناتياورلاو

 5١1/١(. ةرصبتلاو ٠١5 ىقارعلا دييقت)و ةعبرألا ننسلا ىف بايلا رظناو (24-عا/ا



 رشع سداسلا عونلا

 اهمكحو تاقثلا تادايز ةفرعم

 .ىروباسينلا دايز نب ركب وبأ» ناك دقو .هب ةيانعلا نسحتست فيطل نف كلذو
 ظافلألا تادايز ةفرعب نيروكذم .ةمئألا ''«ىشرقلا ديلولا وبأو .ىناجرجلا ُميَعن وبأو
 .*ثيداحألا ىف ةيهقفلا

 نأ «ركب وبأ بيطخلا» هاكح ايف .ثيدحلا باحصأو ءاهقفلا نم روهمجلا بهذمو
 هاور نأب دحاو صخش نم كلذ ناك ءاوس ءاهب درفت اذإ ("ةلوبقم ,ةقثلا نم ةدايزلا

 مامإلا ىعفاشلا هيقفلا (ه75) ىئابارتسألا ىدع نب دمحم نب كلملا دبع .ىناجرجلا ميعن وبأ )١(
 ' تعمس :مكاحلا لاق“ :(118/5١؟) ربعلاب هتجرت ىف ىبهذلا لقن (5101-111/9078 ناجرج خيرات) .ظفاحلا
 ةباحصلا ليواقأو تايهقفلل ظفحأ انرصع ىف نكي ملو :لوقي :ناسارخب ةيعفاشلا خيش - هيقفلا ديلولا ابأ
 .”..ىناجرجلا ميعن ىبأ. نم ناسارخب

 ىلع جرختسملا) هل ,ىروباسينلا ىنيوزقلا نوراه نب دمحأ نب دمحم نب ناسح .ىومألا ىشرقلا ديلولا وبأو
 ةركذتو 721/777 : ىنك ,ىوونلا بيذهت) ةنس ١ نع 555 ةنس ىفوت .بهذملا ىلع اًماكحأ فنصو .(ملسم
 581١/17(. ريعلاو مهكه/*# ظافحلا

 الدع اهيوار ناك اذإ ةلوبقم ةدايزلا نأ هراتخأ ىذلا :هل (ةيافكلا باتك) ىف بيطخلا لاق] :(غ) شماهب (؟)
 .[هلويق بجو هريغ هلقني مل ثيدح لقنب درفنا ول هنأ ىلع .ملعلا لهأ عيمج قافتال ءائقتم اًظفاح

 ش .256 :ةيافكلا ىلع لبوق
 سس للسما

 : نساحملا نو

 ىف ركذي كاذف ,ءاهقفلا هداز ام ,ةيهقفلا ظافلألا تادايز ةفرعمب دارملا سيل : ةدئاف»
 مميتلا ىف “اهبرتو” ةدايزك .ةيهقفلا ماكحألا اهنم رهظت ىتلا تادايزلا دارملا لب .جردملا
 و/7595 «تهتنا - رطفلا ةاكز ثيدح ىف “نيملسملا نم”و

 " ماكحألا اهتم طبنتست ىتلا ظافلألا ,كلذب هدارم» : رجح نبا ظفاحلا لوق ءاهيف .ىناعنصلا ريمألا لقن -
 0 ا : حيقنتلا حيضوت) .« ةيعرشلا
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 50١ اهمكحو تاقثلا تادايز ةفرعم : رشع سداسلا عونلا

مااا
 كغ00يااا0ا0 

 هاور نم ريغ نم !''ةدايزلا تناك وأ ,ةدايزلا كلت هيفو ىرخأ ّةرم هاورو ة ةرم اًصقان

 نم اهليقو هنم ةدايزلا ٌدَر نمل اًالخو ءاقلطم كلذ ثيدحلا لهأ نم در نمل اًفالخ .اًصقان

 هلسرأو موق ثيدحلا لصو اذإ ايف ثيدحلا لهأ رثكأ نع هتياكح هنع انمدق دقو .هريغ

 .*ةقثلا نم ةدايز هّلصو نأ عم ؛هلسرأ [و/١3] نمل مكحلا نأ ,موق

 :ماسقأ ةثالث ىلإ ةقثلا هب درفني ام ميسقت ٌتيأر دقو

 عون ىف قبس اك ُدرلا ُهمكح اذهف ,تاقثلا رئاس هاور امل اًيفانم اًقلاخم عقي نأ :اهدحأ

 .ذاشلا

 ةياورب درفت ىذلا ثيدحلاك ,هريغ هاور امل ًالصأ ةفلاخمو ةافانم هيف نركب الأ :ىناثلا ٠

 ىَعدا دقو .لوبقم اذهف ؛الصأ ةفلاخمب ٌريغلا هاور امل هيف َضّدَت الو نق هتلمج

 .ذاشلا عون ىف ةلاثم قبسو .("'هيلع ءايلعلا ّقافتا هيف «ٌبيطخلا»

 ْنَم رئاس اهركذي مل ثيدح ىف ٍةظفل ةدايز لثم ؛نيتبترملا نيتاه نيب عقي ام :ثلاثلا

 .ثيدحلا“ كلذ ىؤور

 .(ض) نم تطقسو .ةيقارعلاو (ز ,غ) نم [ةدايزلا تناك وأ] )١(

 .28750 575 :ةيافكلا ىف (5)

15200007٠10515! 

 : نساحملا نك

 ىلع اههنيب قزفي دقو .دنسملل مكحلا نأ حّحص «َبيطخلا» نأ مدقت دق :ةدئاف»

 قأيسو .كلذك نتملا ىف ةدايزلا تسيلو ءانسلا ىف 32 لاسمبإلا نأب نيثدحملا رثكأ ةقي

 :هل لدي ام

 تمدقت ,ةلوبقم ةدايزلا نأب مزح ا كلذ ىف «بيطخلا» هركذ ىذلا نأب ضرتعي الو

 ؛رثكألا نع ةياكح كلذ ىف سيلو ؛ترخأت وأ

 ةبيرال :لوقي نأ لئاقل سيلو [هشماهب هيلع صن ضايب لصألا ىف انه] لوقن انأل

 هيف اهنم لك : لوقن انأل .ةدايزب اناث ىور اذإ ايف ةبيرلا امنإ ءادئاز الوأ ىور اذإ ايف

 ظر/79 «تهتنا .ايوتساف ةبيرلا



 ااا ا عا ا لو حل تس اضل

 رطفلا ًةاكز ضرف كو هللا لوسر نأ” ءرمع نبا نع عفان نع كلام ه هآور ام : : هلاثم
 ىسيعوبأ» ركذف .“”نيملسملا نم ىثنأوأ ركذ ءدبعوأ رح لك ىلع ناضمر نم
 هلا ٌديبع ىورو .'''نيملسملا نم :هلوق ةدايزب تاقثلا نيب نم درفت اكلام نأ «ىذمرتلا
 ذخأف .ةدايزلا هذه نود ءرمع نبا نع عفان نع ثيدحلا اذه ءامهريغو ٌبويأو رمع نب

 هللاو .,"'مهنع هللا ىضر دمحأو ٌنعفاشلا مهنم ءاهب اوجتحاو ةمئألا نم دحاو ريغ اهب +
 .*ملعأ

 "ا. 9١5/١5 ديهمتلاو (05 ح) رطفلا ةاكز باب .ةاكزلا ك : :أطوملا )١(
 .ىذوحألا ةضراع عمإ مت ةاكزلا باوبأ :ىذمرتلا )١(

 .نيملسملا نم : :رطفلا ثيدح ىف «كلام» ةدايزب خيشلا هلثمو” :ىوونلا لاق] :(غ) نم ةيشاح (؟9)
 :انخيش لاق “ملعأ هللاو ءنانع نب كاحضلاو عفان نب رمع : :كلذ ىلع اًكلام قفاو دقف .هب ليثمتلا حصي الو
 هج رخأ .نايثع نب كاحضلا ثيدحو .ةاكزلا باتك ىف «ىراخبلا» هجرخ .هيبأ نع عفان نب رمع ثيدح
 نع هيبأ نع عفان نب رمع نع رفعج نب ليعامسإ ه هآور دق : :«ريلا دبع نب رمع وبأ» لاق .هحيحص ىف « ملسم»

 نب ريثك هاورو رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ىحمجلا نمحرلا دبع نب ديعس هاورو ءرمع نبأ
 .[نيملسملا نم :هيف اولاق مهلك .رمع نبا نع عفان نع ديزي نب سنويو ءرمع نبا نع عفان نع دقرف

 دقف ,حصي ال ليثمتلا اذه نأ :(هل ,ثيدحلا مولع باتكو .ملسم حرش) ىف ىوونلا ركذ] :(ز) شماه ىلعو
 .[ ملعأ هللاو .ناتع نب كاحضلاو عفان نب رمع كلذ ىلع اكلام قفاو

 .ىوارلا بيردت عم ١59/١ بيرقتلا نتم
 (9//7510-778 ىرابلا حتف) رطفلا ةاكز باب ,ةاكزلا ك .ىراخبلا حيحص ف ,هيبأ نع عفان نب رمع ةياور

 لئسو 184/١١( ح) نيملسملا ىلع رطفلا ةاكز ,ملسم حيحص ىف :عفان نع نامثع نب كاحضلا ةياورو
 , هاور كلذكو ...نيملسملا ىلع :هيف دازو ىروثلا نع قازرلادبع هاورو :لاقف هنع ,(للعلا) ىف ٠ ,ىنطقرادلا
 نمح رلادبع نب ديعس لاق كلذكو .ىليألا ديزي نب سنويو نامثع نب كاحضلاو ليعامسإ نب ىلعملاو عفان نب رمع
 .ًأطوملا ىف سنأ نب , كلام لاق كلذكو .ملسم لك ىلع :هيف اولاقو رمع نبا نع عفان نع هتلاديبع نع ىحمجلا
 طخ ١١7/4( للعلا) نيملسملا نم :هيلع طقسف - هنع  ديعس نب ةبيتق هاورو

 نبا هجرخو )١1١1( ىقارعلا دييقت ىف هوحنو .ةدايزلا هذهب هيف تاياور ةلمج (نساحملا) نم ىلي اهيف ىأيو
 .(19م8/-؟890//# ىرابلا حتف) ىف ىصقتلا ةياغب ءرجح

 3و سس لل

 : نساحملا د

 :ةدايزو ةدئاف»

 (هكرذتسم) ىف «مكاحلا» ىور دق نكلو .مدقت ام .بويأو هللا ديبع ةياور ىف روهشملا

 - نع :نيقيرط نم اهجرخأ «نيملسملا نم” :اهيف .هللا ديبع نع اهححصو ةياور



 لو اهمكحو تاقثلا تادايز ةفرعم : رشع سداسلا عونلا

 ااا اا ووو ا ووو ووو و مم موو و و و وم م وو ممم هم م موو ومال

 نأ” رمع نبا نع ,عفان نع ءرمع نب هللاديبع انثدح :ىحمجلا نمحر لاذبع نب ديعس 1

 ركذ دبعوأ رح لك ىلع رب نم اًعاص وأ رمت نم اًعاص رطفلا ةاكز ضرف فَي هلا لوسر

 نع ىروثلا ةهج نم ةياور (هننس) ىف ىنطقرادلا جرخأو .“نيملسملا نم ىثنأوأ

 نب ديعس هاور كلذكو :لاق مث .ملسم لك ىلع :اهيفو ءرمع نبا نع عفان نع هتلاديبع

 كلذ دعب اهجرخأ مث .نيملسملا نم :هيف لاقو رمع نب هتاديبع نع ىحمجلا نمجرلا دبع

 تءاج اضيأ ةدايزلا نكل .مدقت ام اهيف فورعملاف ,بويأ ةياور امأو ."'ةريثك ثيداحأب

 ةدايزلاب ةياور تءاجو ."!(هحيحص) ىف ةيزخ نبا اهجرخ .قايتخسلا بويأ ةياور نم

 ةياور ريغ نم تءاجو ."'ىقهيبلا اهركذ ,ىشرقلا ىسوم نب بويأ قيرط نم ةروكذملا

 رمع نع رفعج نب ليعاسإ ثيدح نم :ىراخبلا ىف ىهو ءاضيأ عفان نع ,نيروكذملا

 نب كاحضلا نع كيدف ىبأ نبا ثيدح نم : :ملسم ىفو .رمع نبا نع هيبأ نع عفان نب

 نبا نع هظفلو .(مكاحلا) ىف ىهو .عفان نع دقرف نب ريثك اضيأ اهاورو .عفان نع نامثع

 ىثنأو ركذ ,دبعو رح ملسم لك ىلع ضرف رطفلا ةاكز :لاق ِلك هللا لوسر نأ” :رمع
 مو ,اهطرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاق “ريعش نم عاص وأ رق نم عاص .نيملسملا نم

 ؛نابح نبا ىف هثيدحو .عفان نع ليعامسإ نب ىلعملا ثيدح نم ةدايزلا تءاجو .(””هاجرخي

 ليل ىبأ نبا ثيدح نمو ؛'''(لكشملا) ىف ىواحطلا اهركذ .ديزي نب سنوي ثيدح نمو

 نع ىليل ىبأ نباو .هللاديبع نع ىروثلا ثيدحو ؛(ىنطقرادلا نئس) ىف ىهو ,عفان نع
 -,عفان نع ىرمعلا هتلاديبع ةياور نم تءاجو. 2اس لك ىلع :هيفو ,عفان

 .اههدعب ام مث (4,” ح) رطفلا ةاكز باتك ,ىنطقرادلا ننس )١(

 87/4) نيملسملا نم دبع وأ رح لك ىلع رطفلا ةاكز ضرف ,رطفلا ةقدص بوجو .ةيزخ نبا حيحص ()

 .(86 ح

 .(178/4) رطفلا ةقدص باوبأ ءةاكز :ىقهيبلا ننس (4)

 )#/3١(. بابلا 058 كردتسم (0)

 .(87/7) :ىواحطلل راثآلا لكشم (5) .

 ١199/17. :رطفلا ةاكز باتك نم (427 ح) .ىنطقرادلا ننس (0)



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 10

 .7«اروهط انل اهثبرت تلعُجو ءاًدجسم ضرألا انل ٌتلِعج” :ثيدح .كلذ ةلثمأ نمو
 :اهظفل تاياورلا ٌرئاسو .”ىعجشألا قراط نب ٌدعس كلام وبأ اهب درفت ةدايزلا هذهف

 ,ةفيذح نع شارخ نب ىعبر نع ىعجشألا كلام ىبأ ةياور نم (0292/5 :ح) دجاسملا ك ,ملسم )١(
 .8ا/١/١ص «ءاملا دجن مل اذإ اًروهط انل اهتبرت تلعجو ءاّدجسم اهلك ضرألا انل تلعجو» :هظفلو اًعوفرم .

 مث .هللاديبع نع ىحمجلا ديعس ةياور ىلعو .دواد وبأ اهيلع هبن دقو ؛ىنطقرادلا ىف ىهو -
 رثكأ ىلع «ىطقرادلا» هبنو '"٠“نيملسملا” نم :هيف سيل ,هتلاديبع نع روهشملاو :لاق .

 ىحمجلا نمحرلادبع نب ديعس هاور :لاقف ةياورلاب هنم ريثك ىف ءاليصفت مث ةلمج ,مدقتام
 . هاور كلذكو ''"“نيملسملا نم” هيف سيل .هلاديبع نع روهشملاو :لاق مث .هتاديبع نع
 ىرمعلا هقلاديبعو ليعامسإ نب ىلعملاو عفان نب رمعو «نايثع نب كاحضلاو سنأ نب كلام
 .كلذك عفان نع بويأ نع بذوش نبا نع ّىورو ؛ديزي نب سنويو دقرف نب ريثكو

 ' ا"! عفان نع «ةبقع نب ىسوموديعس نب ىيحي ثيدح نم اهركذ ( ىقهيبلا ننس) قو

 نم روهظل ءاهيوري ال كلام ريغ نإو.اهب درفت اكلام نإ :لاق نم لوق دتري كلذبو
 (©!(هننَس) ىف مهرثكأ ىنطقرادلا عمج دقو امهيسال .نيعباتملا ةرثك عم ,ةدايزلا ىلع اًكلام عبات

 دازو ,بويأ ٍثيدح وحن رمع نبا نع عفان نع كلام ىور :لاق لب «نيرطشلا لود ىف
 “نيملسملا نم“ :هيف اوركذي مو عفان نع دحاو ريغ ىورو “نيملسملا نم” :هيف

 و "١-ظ/1؟9 «ىهتنا

 ٠ )١( م) رطفلا ةقدص ىدؤي مك باب .ةاكزلا ك :دواد ىبأ ننس 053 1511(.

 للعلاو .نئسلا (؟) )١١17/5 هشماهب ىنطقرادلا ننس ىلع ىنغملا قيلعتلا اهعم رظناو (طخ )؟/١178(.

 )5( :ىريكلا ننسلا )١138/4(.

 )4( :ثيداحألا ءرطفلا ةاكز باتك .ىنطقرادلا ننس )7-٠١(.

 : نساحملا 2

 ' دارأ كلام وبأ نوكيف .قعملاب ةياورلا تزاج اذإ :لوقي نأ لئاقل سيل :ةدئاف»
 ةبرتلا نع نوربعي .برعلا ناسل ىف هعويشل كلذو ءضرأ ىه ثيح نم ضرألا ةبرقلاب .

 - .«تاياورلا رئاس ىف قلطأ نمل ةدايز الو ةفلاخم هيف ىقبي الف ءضرألاب



 <" اهمكحو تاقثلا تادايز ةفرعم : رشع سداسلا عونلا

 ثيح نم لوألا مسقلا هبشُي ههيشأ امو اذهف ."'“اًروهطو اًدجسم ضرألا انل تلعُجو"
 ٍةفصلا ىف ةرّياغم كلذ ىفو .صوصخ م ةدايزلاب ٌُدرفنملا هاور امو ماع ةعامجلا هاور ام نإ
 ةافانم ال هنإ ثيح نم ىناثلا مسقلا اضيأ ةبشيو ؛مكحلا هب فلتخي ةفلاخملا نم ٌحونو

 وحن ,ةفلاخملا نم لاسرإلاو ,لصولا نيب نإف .لاسرإلا عم لصولا ةدايز امأو >

 نم هيدقتو هُحيجرتف ,ثيدحلا ىف حدق عون[ظ/١٠ ]لاسرإلا نأب كلذ دادزيو .هانركذام

 (؟١/18 ىرابلا حتف) مميتلا ك :ىراخبلا ىف .اًعوفرم امهنع هللا ىضر ةريره ىبأو رباج ثيدح نم “ )١(

 باب .داهجلا باتكو ١09/٠١( حتف) “اروهطو اًدجسم ضرألا ىل تلعج“ : لك ىبنلا لوق باب ةالصلا باتكو

 ف رظناو (019/6 ,071/8ح) جامل أ .ملسم حيحص ىو (11/+ عتف ) بعرلاب ترصن : كي ىبنلا لوق

 .(454-55) هريغ اهوري مل هيف ةدايز ةياورب درفنا اذإ لدعلا ربخ مكح ىف لوقلا باب .بيطخلا ةيافك

 دارأ هنوكو .دوجوم انه رياغتلاو ,رياغتلا مدع هطرش ىنعملاب ةياورلا زاوج :لوقن انأل -

 ' ىلإ ردابتملا وه بارتلا ىلع ةبرتلا لمحو ؛ ,عمس ام ىّور نوكي نأ هفلاخم ضرألا ةبرتلاب
 هُدهاشو .دوصقملا هنأل سكعلا هباوص ؛ضرألاب ةبرتلا نع نوربعي :هلوقو .ماهفألا

 .ديرأ ول هنأ :هباوجو "1١“تبسلا موي ةبرتلا قلخ هللا نأ” :(ملسم) ىف ةريره ىبأ ثيدح ش

 ضرألا انل تلعج”.: قرطلا رثكأ ىف امك ءىيي ناك لب . ,ضرألا تبسل ًةبرتلا ركذي مل كلذ

 اهيف ىلا ثيداحألا هذه ىف ءاج دقو .راصتخالا نم اذه ذإ “اًروهطو اًدجسم

 أ/١7 «تهتنا 7.“ملكلا عماوج تيتوأ” :ءايبنألا رئاس ىلع هل ىتلا ٌتاصاصتخالا

 .(5785/؟07 ح) قلخلا ءادتبا باب نانلاو ةنجلاو ةمايقلا ةفص ك ,ملسم حيحص )١(

 .'ملكلا عماوجب تثعب) ظفلب ءاًعوفرم «ةريره ىنأ نع بيسملا نب ديعس ةياور ,ىراخبلا حيحص ىف )0

 حتف) ءبعرلاب ترصن : لكك هلوق باب .داهجلا ك (ضرألا نئازخ حيتافم تيتوأ مئان انأ انيبف بعرلاب ترصنو

 ,ةريره ىبأ ىلوم سنوي ىبأ ةياور نم ”تيتوأو” ظفلبو (012/5 حإ ) دجاسم ؛ملسم ىف هلثمو (/4/7 ىرابلا

 نب - ءالعلا ةياور نم ملسم ةجرخأو 01 :ح دجاسم) ةريره ىبأ نع هبنم نب مامه ةياورو .هنع

 عماوج تيطعأ : :تسب ءايبنألا ىلع تلضف“” : ظفلب ءاًعوفرم ةريره ىبأ نع هيبأ نع بوقعي نب نمحر لا دبع

 ,ةفاك قلخلا ىلإ تلسرأو .اًدجسمو اًروهط ضرألا ىل تلعجو «مئانغلا ىل تلحأو ءبعرلاب ترصنو ,ملكلا

 .(053/6 ح ) دجاسم «“نويبنلا ىب متخو

 نيتتتلا حيضوتو )١1١0/1١( هترصبتو )١١4( ىقارعلا دييقت 01/141 07 ةيافك عم رظنا -

(59/0). 



 ,ملعلا ةدايز نم هيف امل َمّدَق حرجلا نأب هنع 5-5 .ليدعتلا ىلع ,حرجلا ميدقت ليبق
 ."'هلعأ هللاو * لَصو ْنَم عم انه ةدايزلاو

 نب نيدلا لامك ةاضقلا ىضاق دلو دمحم نيدلا رصان غلب :ىقارعلا طخب [ظ/1١] : ص شماه ىلع )١(
 هيتك .اًعامس ىيلحلا ليلخ نب دمحم نيدلا سمشو نمحرلا دبع نيدلا نيز همعو ىلع ثحب ةءارق ميدعلا |

 :نساحملا *

 ءْلَصَو نم ىلع ملع ةدايز هعم لسرأ نم 5 نم ,هريغو «ىئاسنلا» هلاق ام : ةدئاف»

 دقو .ملع ةّدايز لسرملا عم نأ ملُع ,لاسرإلا ءاج اذإف .لصولا ةنسلالا ىف َبلاغلا نأل
 ؛هريغو «ناطقلا نبا» هحجر

 وهسلا نم ناسنإلا هيلع َلِيُج امل كلذو .ظفحلا ىف ٌصقن لاسرإلا نأب ضراعم
 | و/١7 «تهتنا .دنسأ نم عم ىه امنإ ملعلا ةدايز نأ حيحصلا رظنلا نأ نيبتف .نايسنلاو

 حيقنتلا حيضوتو )5١10/١( هترصبتو )١١4( ىقارعلا دييقت :(074-011) بيطخلا ةيافك عم رظنا -

 .(78/9؟) ىناعنصلا ريزولا نبال



 رشع عباسلا عونلا

 دارفألا ةفرعم

 نكل هلق هيلت لا حاونألا ىف حوتلا اذه نم مهلا نيب قبس دقو
 دارفألا : لوقنف .هنم َّىقب املو .' ”هللادبع وبأ مكاحلا» هدرفا اك ةمجرتب هتدرفا

 .ةصاخ ةهج ىلإ ةبسنلاب ٌدرف وه ام ىلإو ءاقلطم درف وه ام ىلإ ةمسقنم

 .اًبيرق هُماكحأو هماسقأ تقبس دقو .دحأ ّلك نع ٌدحاو هب درفني ام وهف :لّوألا امأ

 همكحو ,ةقث لك نع ٌةقث هب درفني ام لثمف ,ةيسنلاب رف وه ام وهو : :ىناثلا امأو
 درفت وأ ,ةكم ٌلهأ هب درفت ٌثيدح اذه :هيف لاقي ام لثمو ٠ .لوألا مسقلا مكُح نم ٌبيرق
 ريغ نالف نع هوري م :وأ ؛هريغ نع .ناسارخ ُلهأوأ ,ةفوكلا لهأ وأ .ماشلا لهأ اهب

 ,نييندملا نع نويرصبلا هب درفت وأ - نالف ريغ نع هوجو نم اًيورم ناك نإو  نالف
 .كلذ هبشأ امو ,نيبكملا نع نويناسارخلاوأ

 مُكُحلا ىضتقي ام اذه نم ٍءىش ىف سيلو .اهتود موهفم هنإف ؛ :كلذ ةلثمأب لوُطُن انسلو

 نع نويرصبلا هب درفت وأ ,ةكم ٌلهأ هب درفت :هلوق ٌلئاق َقِلطُي نأ الإ ,ثيدحلا فعضب
 نييرصبلا نم ٌدحاو وأ ةكم لهأ نم ٌدحاو الإ هورَي مل ام ىلع ؛ كلذ وحن وأ ,نييندملا
 :مكاحلا» لعف دقو .اًراحي اهيلإ ةليبقلا نم ٍدحاولا ٌلعف ٌفاضُي اك مهيلإ هفيضيو ءهوحنو
 .*لوألا مسقلا ىف قبس ام ىلع هيف ٌمكحلا نوكيف .هيف نحن ايف اذه «هتلادبعوبأ

 : نساحملا حل

 .ىباحص نع ةنيدم لهأ ٌدّرفت لوألا :ماسقأ ةئالث درفتلا «مكاحلا» مّسق :ةدئاف»
 - .ىرخأ ةنيدم نع ةنيدم لهأ درفت ثلاثلا .مامإ نع لجر درفت :ىناثلا :

 ١ ما/
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 ."'هلعأ هللاو [و/١5]

 تن امن عن

 1 نإ ةاضقلا زع ايش ىلع لدا سلجملا ىف قءارقب تا ىسالا نبا اخي ال ضاع ىلع 001(

 [ يساقلا نب دمحم نب دمحم + ةيتكو .ىخأ دمج تاكربلا

 .ةصاخ ةهج ىلإ ةبسنلاب درفتلا تحت نالخدي «مكاحلا» ماسقأ نم ثلاثلاو لوألاو -ح

 0 « تهتن دنا

 :ةفرعملا هباتك نم ءنيرشعلاو سماخلا عونلا ىف ءاهبنم مسق لكل مكاحلا ةلثمأو ,ةئالثلا ماسقألا رظنا -
 .(5779/1) ىقارعلا ةرصبت هعم رظناو )957-٠٠١( دارفألا



 : سايقلا باب ىف مهوق ىف ءاهقفلا نمو مهنم كلذو .لولعملا :ثيدحلا ٌلهأ هيمسيو
 .""' *ةغللاو ةيب رعلا لهأ دنع ٌلوذرم لولعملاو ؛ةلعلا

 علطضي امنإو ءاهفرشأو اًهقدأو ثيدحلا مولع ّلَجأ نم ِثيدحلا لّلِع ةفرعم نأ ملعا

 .هيف ٍةحداق ٍةيفخ بابسأ نع ةرابع ىهو .بقاثلا مهفلاو ةربخلاو ظفحلا لهأ كلذب

 ةرهاظ نأ عم .هتحص ىف حدقت ٍةلع ىلع هيف هيف علطا ىذلا ثيدحلا وه لّتعملا ثيدحلاف

 نم ةحصلا 0 ,عماجلا ,تاقث هلاجر ىذلا ٍدانسإلا ىلإ كلذ قرطتيو .اهنم :م ٌةمالسلا

 ىلإ مضنت نئارق عم .هل هريغ ةفلاخمبو ىوارلا ِدّرفتب اهكاردإ ىلع ناعتسيو .ٌرهاظلا ٌثيح

 حيقنتلا حيضوتو )١7(: ةيخنلا حرشو (؟١/110) هترصبتو )١١7-١١8( ىقارعلا دييقت رظنا )١(

 .(3هر/ا؟)
ْ 

 : نساحملا *

 ءبرطقو !''ىزَّرْطَملاو حاحصلا بحاص اهاكح .ةلوذرم تسيل :لاقي ال :ةدئاف»

 ؛ دحأو ريغ مهعبتو .اوددرتي مو.

 هريغ نأ هب نودصقي امنإ ءنييلوصألاو ءاهقفلاو نيئدحملا دنع لمعتسملا :لوقن انأل

 ىف هركذ امو ؛لولعم وهف ٌءىشلا لع :«ىرهوجلا» هركذ ىذلاو .هسفنب َّلُع هنأ ال كلعأ
 ٌباوصف ذئنيحو [هاَقَس : : ىنعمب ىأ] ىقسلا ىف كاذف ؛ىدعتي ىئالثلا هَّلَع نأ نم ةداملا لوأ

 ١ ظ/١ «تهتنا .َلّلَع : نم ناك اذإ ُلّلعملا : لامعتسالا

 ىفنحلا هيقفلا ةمالعلا ىوغللا .ىمزراوخلا ديسلادبع نب رصان رفظملاوبأو حتفلاوبأ ءىزّرَطَملا )١(

 .نيعلا فرح ١١7( ص :هقفلا تاغل ىف برغملا) هباتك ىف (ه١5-همم)

1 



 حالطصالا نساحو -الصلا نبا ةمدقم ىلا

 ,لوخد وأ .عوفرملا ىف فقو وأ لوصوملا ىف ,لاسرإ ىلع نأشلا اذهب ٌفراعلا هبت كلذ
 ددرتي وأ ,هب مكحيف كلذ هنظ ىلع بلغي ثيحب ؛كلذ ريغل مهاو مهو وأ ,ثيدح ىف ٍثيدح

 .هيف كلذ َدجُو ام ةحصب مكحلا نم ٌعنام كلذ لكو .هيف فقوتيف

 ىو ء.ل وصوم دانسإب ثيدحلا ءىجي نأ لثم ءلسرملاب لوصوملا ن نوللعي ام اريثكو
 ىلع ٍثيدحلا لع ُبتك تلمتشا اذهو .لوصوملا دانسإ نم ىوقأ عطقنم ٍدانسإب اًضيأ
 قرط نيب عمجي نأ ثيدحلا لع ةفرعم ىلإ ليبسلا : «ركب وبأ بيطخلا» لاق .هقرط عج
 ىورو .طبضلاو ٍناقتإلا ىف مهتلزنموا ظفحلا نم مهناكمب ربتعُيو هِتاَوُر فالتخا ىف َرظنيو
 00 هوطخ نيتي ل .هقرط عمجت م اذإ ُبابلا :لاق «ىنيدملا نبا ّىلع» نع

 انسإلا ىف عقي م مث .هِنْثَم ىف عقت دقو ؛ ؛رثكألا وهو ,ثيدحلا ٍدانسإ ىف ٌدلعلا عقت دق مث
 ىف حدقي دقو .فقولاو لاسرإلاب ليلعتلا ىف اك .اًعيمج نتملاو دانسإلا ةحص ىف دقي دق
 .نتملا ٍةحص ىف حدق ريغ نم ًةصاخ ٍدانسإلا ٍةحص .

 ىلعي ٌةقثلا هاور ام ءنثملا ةحص ىف ,حدق ريغ نم هيانسإ ىف ٌةلعلا تعقو ام ةلثمأ نمف
 :لاق ة45ىبنلا نع ءرمع نبأ نع هرانيد نب ورمع نع ,ىروثلا نايفس نع .ديبع نبا
 ُيغ ٌلّلعم ٌرهو . لدعلا نع ,لدعلا لقنب ّلصتم ٌدانسإ اذهف .ثيدحلا “...رايخلاب ناعيبلا“
 نع وه امنإ «”رانيد ٍنِب ورمع نع" :هلوق ىف ةلعلاو .حيحص لاح ّلك ىلع ُنتملاو .حيحص
 موف .هنع «َنايفس» باحصأ نم ٌةمئألا هاور اذكه 'رمع ٍنبأ نع رانيد ٍنب هللا دبع”

 ("'ةقث امهالكو .رانيد نب ورمع ىلإ رانيد نب هللادبع نع ٌلَّدعو «ديّبع نب ىلعي»

 بتكن م ول :لوقي نيعم نب ىبحي تعمس :لاق - ىرودلا دمحم نب سابع نع نابح نبا دنسأو )1(
 . 97/١”. نيحو رجملا ةمدقم «هتلع ام فرعن مل اهجو نيثالث نم ثيدحلا

 اذكه .رمع نبا نع رانيد نب هللادبع نع : :-ىروثلا نايفس ثيدح نم فورعملا افإ : :ىقارعلا لاق (؟)
 فسوي نب دمحمو ىسبعلا ىسوم نب هللاديبعو نيكد نب لضفلا ميعن :وبأ : :نايفس باحصأ نم ةمئألا هاور

 .داطا نب هللادبع نب ديزيو ةنييع نباو ةيعش ءرانيد نب هللادبع نع ه هاور اذكهو .مهريغو ديزي نب دلخمو ىبايرفلا
 نب ورمع ةياور امأو .رمع نبا نع عفان نع .هريغو كلامل روهشم ثيدحلاو .هنع بهو نبا ةياور نم كلامو
 591/١(. ةرصبتلا) ديبع نب ىلعي نم مهوف .رانيد '

 رايخلا عيب باب ,عويب : :ىراخبلا حيحص ىفو (1 ح) عويب : :أطوملا ىف ,رمع نبا نع عفان نع كلام ةياور
 رانيد نب هللادبع نع ىروثلا ةياوربو (1957/57١ح) نيعيابتملا رايخ باب ىف ملسمو .( ىرابلا حتف عم)
 ١1981/45(. ح ملسمو ,57 ٠/5 ىرابلا حتف) كلذك نيحيحصلا نم بابلا ىف ءرمع نبا نع
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 ١ ظفللا 0 "» ٍسَنأ» ثيدخ ىف هجارخإب ' '!«ملسم» درفنا ام ءنتملا ىف ةلعلا لاثمو

 اوأر امل ل ,روكذملا ظفللا ةياور موق لّلعف “ميحرلا نمح لا هللا مسب” ةءارق ,ىفنب حّرصملا

 ريغ نم «نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةءارقلا نوحتفتسي اوناكف” : هيف اولاق اغإ ني رثكألا

 ا"! ميحصلا ىف هجارخإ ىلع «ملسمو ىراخبلا» قفتا ىذلا وهو ,ةلمسبلا ركذل ضّرعت

 اوناك” :هلوق نم مهَفف ٠ .هل عقو ىذلا ىنعملاب هاور .روكذملا ظفللاب هاور ُُص نأ اوأرو
 هام

 نأ هانعم نأل .أطخأو .مهف ام ىلع هاورف ءنولمسَبي ال اوناك مهنأ “هلل دمحلاب نوحتفتسي

 ةيمستلا ركذل ضرعت هيف سيلو ,ةحتافلا ىه روسلا نم اهب نوحتتفي اوناك ىتلا دوس
 ٠ ركّذف ,ةيمستلاب حاتتفالا نع لْئَس هنأ «سنأ» نع تبث هنأ :اهنم ,رومأ كلذ ىلإ مضن

 .ملعأ هللاو *"'2ق5 هلا 0

 )١( ةدايزل هيفو .سنأ نع ةداتق ةياور (2/6؟ 9 ةلمسبلاب رهجي ال :لاق نم ةجح باب .ةالصلا ك :

 (اهرخآ ىف الو ةءارق لوأ ىف «ميحرلا نمحر لا هللا مسي نوركذي ال)

 ١68/7(. ىرابلا حتف) ريبكتلا دعب لوقي ام باب «ناذألا ك :ىراخبلا حيحص (؟)

 نع ةداتق ثيدح نم ىعفاشلا مامإلا هاورو 99/6٠"( ح) ةلمسيلاب رهجي ال لاق نم .ةالصلا ك :ملسم»

 ِك «ننسلا) ةداتق باحصأ نم ددع نع ىنطقرادلا كلذكو ,ىراخبلا ىف اك .(* دنسملا) ةدايزلا هذه ريغب ءسنأ

 اوناكف : ظفلب سنأ نع قرط ةدع نم هاورو ١( ح ةلمسبلاب رهجلا ىف ةياورلا فالتخا ركذ باب :ةالصلا

 ليوطلا ديم نع أطوملا ىف كلام مامإلا ةاورو (ه-١1ح) «ةلمسبلاب رهج مهنم اذحا عمسأ ملف :وا «نو رهجب >ل

 .افوقوم ءسنأ نع

 :نساحملا #
 | كلذ ةياور دعب (للعلا حيحصت) هباتك ىف «رهاط نبا» لوق كلذ ىف حدقي ال : : ةدئاف»

 ' .ةعوضوم ة ةركنم هنتم ىف ةدايزلا هذه ّنكل . اصتم حيحص دانسإ اذه : :«سنأ» نع
 هدم 7

 هريك ,لاح ىف هلأس نم ىلع مَّدَقُم ظْفَح نم نأ ىدنع : :«ربلا ديع نبا» لوق الو

 '7.هئايسنو

 طظر/7 « تهتن دنا .دييأت هيلإ مضتاو دِجو دقو «نتملا ىف ٍةلعل لاثم دوجو دوصقملا نأل

 )١( ديهمتلا“ ١5/5160

 ىف ةجرخم «نيرشعو ةعبرأ اهيلع فالتخالا ىفو ءاًئيدح نيعبرأ ةلمسبلاب رهجلا ىف ىنطقرادلا عمج :تلق

 ىف رظنلاو ,ةلأسملا ىف لوقلا ربلا دبع نبا طسبو )9٠5/9-١7"( هشماهب ,ىنطقرادلا نئس ىلع ىنغملا قيلعتلا

 ىف ىقارعلا نيزلا لآ اهيلإو )١6١1/5-١18( راكذتسالاو (١17-؟؟8/5) ديهمتلاب .اهيف تاياورلا فلتخم

 ىرابلا محتف اًضيأ رظناو .اهيف ثيداحألا فلتخم جيرخت عم (؟١/١ ةرصبتلاو ١١9-١51, دييقتلا)

,.)1١660-١62/( 



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم ف

 ىف ةحداقلا بابسألا ىقاب نم هانركذ ام ريغ ىلع ٍدلعلا مسا ٌقلطي دق هنأ ملعا مث

 ىلع هب لمعلا نم ةعناملا ءفعضلا لاح ىلإ ةحصلا لاح نم هل ةجرخملا ,ثيدحلا

 .حرجلا نم ريثكلا ثيدحلا . للع بتك ىف ٌدت كلذلو .لصألا ىف ٍةلعلا ٍظفل ىضتقُم وه ام
 خسنلا «ٌئذمرتلا» ىمسو . .حرجلا عاونأ نم كلذ وحنو ,ظفحلا عوسو ,ةلفغلاو ,بذكلاب

 هوجو نم حداقب سيل ام ىلع ةلعلا مسا قلطأ '''مهضعب نإ مث .ثيدحلا ٍللع نم َةلِع

 :لاق ىتح [و/؟] طباضلا ةقثلا هدنسأ ىذلا ثيدحلا لسرأ نم لاسرإ وحن .فالخلا

 .*ملعأ هللاو ,ذاش

 نإ :داشرإلا باتك ىف لاقف .ليلخلا ىلعي وبأ ظفاحلا وهو ؛كلذ لئاق فنصملا مهبأ :ىقارعلا لاق )١(

 دييقتلا) همالك رخآ ىلإ ؛هيف فلتخم حيحصو ,لولعم حيحصو .هيلع قفتم حيحص .ةريثك ماسقأ ىلع ثيداحألا

 .56/' حيقنتلا حيضوتو 31١4(

 .(غل) شماه ىلع ,ىسافلا نبا ةءارقب عامسلاو ةلياقملا غالب ف

 : نساحملا د

 لعجو .هعضوم ىف كلذ رظنيلف لمعلا نم كلذ وحن ىف ام مدقت دق : ةدايزو ةدئاف”

 .ليدعتلاو حرجلاو ٍميقسلاو حيحصلا ريغ ؛هسأرب دع ثيدحلا للع ف رعم «مكاحلا»

 اًثيدح نيرشع بتكأ نأ نم ّلإ ٌبَحأ ِثيدح ةلع ٍفرعأ نأل : « ىدهم نبا» نع ٌدَسأو

 نإف ؛ٌلَحدم اهيف حرجلل سيل ٍدجوأ نم ثيدحلا للي امإو : «مكاحلا» لاق “.ىدنع سيل 1

 .ريغ ال ٌةفرعملاو مهفلاو ٌظفحلا اندنع ليلعتلا ىف ةجحلاو .[واو] طقاس حورجملا ثيدح

 تلق نيأ نم : :ثيدحلا للعب ملاعلل تلق ولف ,ماهإ ثيدحلا ةلع ٌةفرعم : «ىدهم نبا» لاق

 مكليلعت ىف ٌةجحلا أم : : لجر هلأس ,ةعرز ىبأ ىلإ «مكاحلا» دنسأو .ةجح هل نكي مل ؟اذه

 «هراو نبا» دصقت مث ؛هَتَلِع ركذأف ,ةلغ هل ثيدح نع ىنلأست نأ ةجحلا” : :لاق ؟ تيدحلا

 -ىلع "'انمالك زيمت مث ؛هلّلعيف «متاح ابأ» دصقت مث ؛هّنلع ركذيف .هربخت الو هلأستف

 ءاكح امو [انمالك :لصألاب] :هشماه ىلعو [انم لك مالك زيت مث) 1١7(: :ثيدحلا للع ةفرعم) ىف >> )١(
 نإ :لوقي هعمس هنأو .هيبأل هتمجرت ىف ىزارلا متاح ىبأ نبأ هوحن ركذ .متاح ىنأو هراو نياو ةعرز ىبأ نع

 ىفو ءأطخ ثيدح اذه :هضعب ىف متاحوبأ لاقف .هعم ارتفد هيلع ضرعو هءاج ىأرلا باحصأ ةلج نم الجر '
 ةعرز ىبأ ىلإ بهذي نأ هيلع حرققأف .لوقي ام ىلع ليلدلا هلأسف .بذك اذه :هضعب ىفو ءلطاب اذه :هضعب
 حرجلا ةمدقم) امهنيب ؤطاوت نود امهقافتا نم بجعو .ءلجرلا لعفف .لاق امب هربخي الو هيلع هضرع اييف هلأسيف
 558/١(. ليدعتلاو



 596666 ثء ءءء م ءءء رءوءوم مورو ووو مم ووو و ووو ووو ووو م نة و ووو يد وة ةر ووو وو هني وو ووو وة وو م م نموه و ووو ووو مة وو ووو وو هوة مو وو وو فوم هةموو

 ىلع ملكتي الك نأ ملعاف انفلتخا نإو .ملعلا اذه ةقيقح ملعاف انقفتا نإف ,ثيدحلا كلذ -
 .“ماطإ ملعلا اذه نأ دهشأ” :لاقف .مهتملك تقفتاف لجرلا لعفف “دارم

 حيحص نيب نوزيمي داقنلا ةذباهجلا نأ ىلع لدت «مكاحلا» اهركذ ىتلا ةياكحلا هذهو

 صخش نم مكو .ءىدرلاو ديجلا نيب ىفريصلا زيي اك .هميقتسمو هّجوعمو هميقسو ثيدحلا
 :ةرصتخم اهركذتف اطّوَطو ًةرشع للعلا ٌسانجأ «ٌمكاحلا» لعجو .ىدتهي ال كلذل

 هلثمو .هنع ىور نم عامسلاب فري ال نم هيفو ,ةحصلا هٌرهاظ دنسلا نوكي نأ : اهوأ

 نع .ةريره ىبأ نع .هيبأ نع :حلاص ىبأ نب ليهس نع .ةبقع نب ىسوم نع هدنسأ اه

 مهللا كناحبس :موقي نأ لبق لاقف .هطغل هيف رّثك اًسلجم سلج نم“ :لاق كي ىبنلا
 مث “كلذ هسلجم ىف ناك ام هل َرفغ الإ ؛كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هللإ ال كدمحبو

 كيلجر لبق قح ىنعد :لاقو هينيع نيب ليقف «ىراخيلا» ىلإ ءاج هنأ «ملسم» ىلإ دئسأ

 لاق مالس نب دمحم كثدح .هللع ىف ثيدحلا بيبطو ءنيئَّدحملا ديسو ,نيذاتسألا ذاتسأ اي

 نع ليهس نع ةبقع نب ىسوم نع جيرج نبا انثدح لاق .ىنارحلا ديزي نب دلخم انثدح

 اذه :«ىراخبلا» لاق :؟هتلع ام ,ثيدحلا ركذف لَك ىبنلا نع ةريره ىبأ نع هيبأ

 هب انثدح :لولعم هنأ الإ ,ثيدحلا اذه ريغ بابلا اذه ىف ايندلا ىف ملعأ الو حيلم ثيدح

 لاق “..هلوق هللا دبع نب نوع نع .ليهس انث .بيهو انثدح لاق .ءليعامسإ نب ىسوم

 ىهتنا ."''(ليهس» نم ٌعامس ةبقع نب ىسومل ركذي ال .ىلوأ اذه :ليعامسإ نب دمحم

 ىف «ىناربطلا» هاورو .ةفو رعم ىراخبلل ملسم اهركذ ىتلا ةقيرطلا هذهو «مكاحلا» مالك

 نب دمحم انث :لاقف ,جيرج نبا نع نايفس نع .دمح نب جاجح نع (طسوألا همجعم)

 نبا نع نايفس نع « ءدمحم نب جاجح انث ,ىفوكلا كرابملا نب ىيحي انث .نيع نب رفعج

 نع ةريره ىبَأ نع .هيبأ نع ,حلاصإ ىبأ نب ليهس نع «ةبقع نب ىسوم ىنربخأ .جيرج
 -لدب “سلجملا كلذ ىف ناك امل َةراقك ناك” :هرخآ ىفو ٌتيدحلا ركذف “لك ىبنلا

 ىف بيطخلا كلذكو ملسم نع راصقلا دماح ىنأ نع هدانسإب ١١( ةفرعملا) ىف مكاحلا ىلع ةلباقملا )١(

 ' قيرط نم (ىزاخبلا ةمجرت 7 ل :دييقتلا) ىف ةطقن نبا ركب وبأو (ىراخبلا ةججرت 74/1 دادغب خيرات)
 ةرصبتلاو 2١1١8 حاضيإلاو دييقتلا) ملسم نع اهوار ,راصقلا اهب مهتاو ,ةياكحلا هذه ىقارعلا بقعتو .بيطخلا

 .مكاحلاو نابح نياو .هححصو ,ىذمرتلا :سلجملا ةرافك ثيدح اوجرخ نم ركذ مث 0



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم ف

 0700 لل ل لل ل ا اي للا ا لي ااا يب يا لل ل

 نباو جاجح نيب ثيدحلا اذه دانسإ ىف لْجُدُي مل :«ىناربطلا » لاق “هل َرفغ الإ” :هلوق -
 .""7كرابملا نب ىيحي الإ .جاجح نع هاور نم ٌدحأ «نايفس» جيرج

 ىفو .هرخآ ىلإ “ايندلا ىف ملعأ ال” :هلوق ىف ىراخبلا مالك «مكاحلا» بقعتي مو
 جيدخ نب عفارو معطم نب ريبجو ؛ىئاسنلاو "'دوادوبأ هاور :ةزرب ىبأ نع :بابلا
 دقو .ةربص نب عفان نع ٠ ءاضيأ بابلا ىفو .ةليللاو مويلا لمع ىف ىئاسنلا هاور : ةشئاعو

 نع هثيدح جرخم .ةريص نب عفان” : لاقف (باعيتسالا) ىف ربلا دبع نيا هثيدح ىلإ راشأ

 امو ."«طغللا ن نم سلجملا ٍِق نوكي ام . ةراقك ىف ,ةريره ىبأ ثيدح لثمب .ةنيدملا لهأ
 .ىذمرتلا هجرخ «ربلادبع ٌنبا» هيلإ راشأ

 وبأ انث : .ىرصبلا رامتلا نب دمحم نب دمحم انث :لاقف (طسوألا همجعم) ىف «ىناريطلا»

 رطم نب نامثع انث :الاق ىكُرَبلا ميهاربإ نب ىسيعو ,بدحألا شايع نب ثراح نب ركب
 ةرافك” : لَك هلا لوسر لاق :لاق .كلام نب سنأ نع ىنانبلا تباث نع ىنابيشلا
 :ىناربطلا لاق “كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال كدمحبو مهللا كناحبس ,سلجملا
 ىورو .رطم نب نامثع هب درفت .دانسإلا اذهب الإ سنأ نع ثيدحلا اذه ىَورُي ال
 .دانسإلا حيحص :لاقو ,ةشئاع ثيدح '”'(هكردتسم) ىف «مكاحلا»

 .هنم رظنيلف (ىذمرتلا عماج ىلع ىذشلا فرعلا) ىف كلذ ىف لوقلا ٌتطسب دقو

 نم هدنسيو ,ظافحلا ثتاقثلا هاور هجو نم السرم ثيدحلا نوكي نأ : سانجألا ىناث

 -ةصيبق نع هدنسأ اهب هلّثمو .دنسلا ةحص نم عنمت دلع هل نكلو .ٌةحصلا هّرهاظ ٍدجو

 )١( سلجملا ةرافك باب .ىمثيطلا رونلل دئاوزلا عمجم ىلع لياق )6٠١/١4١-١55(.

 .(4801 ح) ىملسألا ةزرب ىبأ ثيدح نم سلجملا ةرافك ىف باب .بدألا باتك ىف (')

 .١ئ١35/ع (؟هخح مقر) ةربص نب عفان ةمحرت :باعيتسالا ("9)

 نع جيرج نبا نع دمحم نب جاجح ةياور نم .سلجملا نم ماق اذإ لوقي ام باب ءىذمرتلا عماج (8) .

 :لاق ..ةشئاعو ةزرب ىبأ نع بابلا ىفو :ىسيعوبأ لاق .ةريره ىبأ نع هيبأ نع ليهس نع ةبقع نب ىسوم
 (؟١/5١؟) هجولا اذه نم الإ ليهس ثيدح نم هفرعن ال .هجولا اذه نم حيحص بيرغ نسح ثيدح اذه

 .ةضراع

 )0897/١(. سلجملا ةرافك ءاعد باب .ءاعدلا ك .كردتسملا (0)



 36 للملا ةفرعم : رشع نماثلا عونلا

 0 ووو وو ووو دلو و مومو مو و ووو مم مو ووو هو موو وون وو هوو ووو ود و ووو ووو هوة هوة ووو ووو هوم مة ة وفق ووفاو

 . هقلِإ لوسر لاق ءسنأ نع ةبالق ىبأ نع ْمصاعو ؛ءاّذحلا دلاخ نع نايفس نع ةبقع نبا-
 4 مهؤرقأو ءنامثع ًءايح مهقدصأو ٌرمع هللا نيد ىف مهّدشأو ,ركبوبأ ىّمأ محرأ" : ل 7

 ةمألا هذه نيمأ نإو اًنيمأ ةمأ لكل نإو ءلّبج نب داعم مارحلاو لالحلاب مهُملعأو ,بعك نب
 ةبالق ىبأ نع ءاذحلا ٌدلاخ ىور انإ (حيحصلا) ىف جرخأل هداتسإ حص ولف “ةديبع وبأ
 هاور “انيمأ ةمأ لكلا نأ” : هرخآ نكل .الّسرم “: ..ىتمأ محرأ” :لاق كي هللا لوسر نأ
 ركذب ّلصتملا جّرُخو ٌلَسرملا طقسأف ءاًيمج رمصاعو دلاخ نع ظافُحلا نويرصبلا

 ."!(نيحيحصلا) ىف ةديبع ىبأ

 فالتخال هريغ نع ىوريف .ءىباحص نع اًظوفح ثيدحلا نوكي نأ : سانجألا ثلاث

 " ىبأ نع ةبقع نب ىسوم نع هدنسأ امب هلمو .نييفوكلا نع نييندملا ةياورك .هتاوُر دالب

 ىف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ىنإ” :لاق هلك هلا لوسر نأ .هيبأ نع ةدرب ىبأ نع قاحسإ

 .حيحصلا طرش نم هنأ نظ الإ ىثيدح هيف رظني ال ٌدانسإ اذهو “ةرم ةئام مويلا

 نع ةدرب ىبأ ثيدح نم ظوفحم ثيدحلا امنإو .اوقلز .نييفوكلا نع اوور اذإ نويندملاو

 .ىاتبلا تباث نع ديز نب دامح ةهج نم «مكاحلا» هدنسأ .ةبحص هل تناكو ىنَرُملا ٌّرغألا

 ىبلق ىلع ناغيل هنإ” :ِل هلل لوسر لاق : لاق ّرغألا نع ْتدُحُي ةدرب ابأ تعمس :لاق
 رعسم ءاًضيأ نويفوكلا هاورو ''!(هحيحص) ىف ملسم هاور “ةرم َةئام مويلا ىف هللا رفغتسأف

 .اذكه ,ةدرب ىبأ نع ةرم نب ورمع نع اهريغو ةبعشو

 مهولا عقي ىعبات نع ىَوِريف .باحص نع اًظوفحم ُثيدحلا نوكي نأ :سانجألا عبار

 : ىف ٌرْخآ مهو عقو امرو ؛هتهج نم افورعم نوكي الو لب .هتبُحص ىضتقي اب حيرصتلاب

 عمس هنأ ءهيبأ نع «ناميلس نب نامثع نع ,دمحم نب ريهز نع دنسأ ام :هلاثم .هدانسإ

 ىف ثيدحلا اذه هريغو «ٌىيركسعلا» جرخ دقو .روطلاب برغملا ىف أرقي لكك ىبنلا

 -عماور امنإ نامثعو «هري مو دلل ىبنلا نم عمسي م نامثع وبأ :لولعم وهو . (نادحولا) |

 حتف) هنع هللا ىضر حارجلا نب ةديبع ىنأ بقانم باب لكي ىبتلا باحصأ .بقاتملا ك ىف ىراخبلا )١( ش
 (؟1519/61 ح) هنع هللا ىضر ةديبع ىبأ لئاضف باب ,ةباحصلا لئاضف باتك ىف مس (560/17-33 ىرابلا

 عاجلا نب ةديبع مبأ : هةمألا اهتبأ ان اننيمأ نإو ... : نيحيحصلا ىف هظفلو



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم ب

 0 ا ا ا ا لالا

 37( نايلس ىبأ نب نامثع» وه امنإو .هيبأ نع معطم نب ريبج نب عفان نع- 0

 ةقيرط هيلع لد لجر اهنم طقس ةنعنعب ةنعنعب ٌىور ثيدحلا نوكي نأ : سانجألا سماخ

 نع باهش نبا نع [ديزي نب] سنوي نع دّنسأ ام :هّلاثم .ةظوفحم ىرخأ
 ش َىَمرف ةليل تاذ لَك هللا لوسر عم اوناك مهنأ” :راصنألا نم .لاجر نع ,نيسحلا نب ىلع |

 ,نع”“ وه امنإو .هب رَّصَق هتلالج عم «ٌسنوي» نأ :هيلعو .هلوُطب ,ثيدحلا “رانتساف مجنب
 حلاصو بيعشو ةنييع نبا هاور اذكه “ ...راصنألا نم لاجر ىنثدح :لاق ,سابع نبا

 ."'"(حيحصلا) ىف جر وهو .ىرهزلا نع مهريغو ىعازوألاو
 هنع ظوفحملا نوكيو .هريغو دانسإلاب لجر ىلع َفلَتحم نأ :سانجألا سداس
 نب نيسحلا نب ىلع نع َدَنسأ ام :هلاثم .دتسملا ىف ةلع كلذ نوكيف .دانسإلا لباق ام
 ىضر باطخلا نب رمع نع .هيبأ نع ,ةديرب نب هللا دبع نع ءىبأ ىنثدح [لاق] .دقاو

 :لاق ؟انرهظأ نيب نم جرخت ملو ءانُحصفأ كل ام هللا لوسر اي تلق : : لاق هنع هللا
 دّنسأ ام :هتلعو “اهينظفحف مالسلا هيلع ٌليريج ءاجف .ّتسّرد دق ليعامسإ غل تناك”

 ....باطخلا نب رمع نأ ىنغلب :دقاو نب نيسحلا نب , ىلع انث ,مرشخ نب ىلع نع
 نب ركذف

 خيرات) ىف «ىناهبصألا ميعنوبأ » هركذ ام ,ثيدحلا اذه ىف ىل عقو ام بيرغ نمو

 .هثيدح ريكانم نمو :لاقف ىناء اورجلا جاجحلا نب ىيحبي نب دمحأ ةمجرت ىف (ناهبصأ

 نع .عفان نع ,سنأ نب كلام نع ,ىدهم نب نمح رلاّدبع انث : ىلع نب ورمع نع هتياور
 ليربج ىنءاج : لكك ىبنلا لاقف ؟انُحَصفأ كلام ءهللا ىبن ايل" : رمع لاق لاق .ءرمع نبا
 3 .(9 .«ليعامسإ ىبأ ةغل ىننقلف

 ةثالث نم لولعم وهو» .نادحولا ىف ثيدحلل ىركسعلا جيرخت رك ا
 ,هيبا نع معطم نب ريبج نب عفان نع هاور امنإ نامثع نأ رخآلاو ,ناييلس ىبأ نبا وه نامثع نأ اهدحأ :هجوأ
 .(للعلا سانجأ عبار : 1١0 ةفرعملا) هري ملو لكك ىبنلا نم عمسي مل ناهيلس وبأو كي ٌّىبنلا عمس :هلوق ثلاثلاو

 .ىرهزلا نع سنوي ةياور ىلع لباقو (؟؟174١/19 ج) ةناهكلا ميرحت باب ءمالسلا ك .ملسم حيحص (؟)

 1 1١5(. :ثيدحلا للع) ةفرعملا ىف مكاحلا (9) ْ

 . ةريبك ةلحم» نآاورج ىلإ ةبسن «ىناءاورجلاو .ليرب ط 117/١( :ناهبصأ رابخأ ركذ) :ميعنوبأ (5)
 .(؟١/974 بابللا) نآاورك ةيمجعلاب اط لاقي ,ناهفصأب
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 0 الل ل ااا ااا ااا ا

 نع دّئسأ ام :هلاثم .هليهجت وأ هخيش ةيمست ىف لجر ىلع ٌفالتخالا : سانجألا عباس -

 نع ٠ ءريثك ىب نب ىيحي نع ,ةصفارف نب جاجح نع .ىروثلا نايفس نع باهش نبا

 :“ميئل بخ رجافلاو ءميرك ٌرغ نمؤملا” : لكي هللا لوسر لاق : :ةريره ىبَأ نع ,ةملس ىبأ

 نع دنسأ ام : :هتلعو .ىروثلا نع ءسيرضلا نب ىيحيو سنوي نب ىسيع ه هاور اذكهو

 ةملس ىبأ نع ٠ ..لجر نع ,ةصفارف نب جاجحلا نع .ىروثلا نايفس انث ءريثك نب دمحم

 ."لهركذف .لكك هلا لوسر لاق -ةريره ابأ ركذ هارأ :نايفس لاق-

 هنم عمسي مل نكل ءهنم عمسو هكردأ رصخش نع ىوارلا نوكي نأ : سانجألا نماث

 .هنم اهعمسي مل هنأ نايبب اهَتلع تنيبت ةطساو ركذ ريغ نم هنع اهاور اذإف ,ةنيعم ٌتيداحأ

 لهأ دنع رطفأ اذإ ناك لَك ىبنلا نأ ءسنأ نع ريثك ىبأ نب ىيحي نع دئسأ ام :هلاثم

 “.ةنيكسلا مكيلع تلزنو .راربألا مكماعط لكأو .نومئاصلا مكدنع رطفأ” :لاق تيب

 .ثيدحلا اذه هنم عمسي مل هنأ الإ دجو ريغ نم كلذ رهظو ءاّسنأ ىأر ريثك ىبأ نب ىيحيف

 تيب لهأ دنع رطفأ اذإ ناك للي ىبنلا نأ سنأ نع َتنَّدَح : :لاق ىيحي نع دّنسأ مث

 ."”“ةكئالملا مكيلع تّلصو را ربألا مكماعط لكأو .نومئاصلا مكدنع رطفأ“ :لاق

 كلت ريغ نم اًئيدح اهاجر ٌدحأ ىوري .ةفورعم هقيرط نوكي نأ :سانجألا عسات

 نع دتسأ ام :هلاثم ,مهولا ىف «ةداجلا ىلع “انث” ةقيرطلا كلت نم هاور نم عقيف ؛ةقيرطلا

 ,رانيد نب هقادبع نع ,نوشجاملا ةملس ىبأ نب زيزعلادبع نع ىمازحلا هللا دبع نب رذنملا

 كرابت مهللا كناحبس” :لاق ةالصلا حتتفا اذإ ناك ِِلكك هللا لوسر نأ ءرمع نبا نع

 نم وه امنإو .هيف ةرجملا قيرط «رذنملا» هيف ذخأ .هلوطب .ثيدحلا “كّرَج ىلاعتو كّمسا

 هللا ديبع نع :جرعألا نع ,لضفلا نب هللادبع انئدح” :ةملس ىبأ نب زيزعلا دبع ثيدح

 [ظفللا اذه ريغب ثيدحلا] ركذف “لكي ىبنلا نع ءبلاط ىبأ نب ىلع نع .عفار ىبأ نب
 - ."”(هحيحص) ىف «ملسم» هج رخأ اذكهو

 .(ةفرعملا) ١١7 ثيدحلا للع : مكاحلا 0(

 .ةميلولا ىف ىئاسنلاو ١17-١١18( ثيدحلا للع) :ةفرعملا ىف مكاحلا )١(

 همايقو ليللا ةالص ف ءاعدلا باب «نيرفاسملا ةالص َك : ملسم حيحصو 1١14 : مكاحلا قفيش]

 ) ١ 21١
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 10100 ااا ل ب ب ا ثا

 ' نع دَنسُأ ام :هلاثم .رخآ دجو نم اًعوفرم ٌثيدحلا ىَوِرُي نأ :سانجألا رشاع
 نع شمعألا نع هيبأ نع ىبأ انث:[ىواهرلا نانس نب ديزي نب] .دمحم نب ديزي ةورف ىلأ
 ديعي الو ةالصلا ديعي .ِتالص ىف كحض نم” :ِلك ىبنلا نع ءرباج نع نايفس ىبأ
 رباج لئس :لاق .نايفس ىبأ نع ,شمعألا نع .عيكو نع دنسأ ام :هتلعو .“ءوضولا
 (”ءدضولا ديعي الو ةالصلا ديعي :لاق .ةالصلا ف كحضي لجرلا نع

 : "'ةريثك َتيداحأل الاثم هذه انلعج امنِإو ءاهركذن م سانجأ تيقبو : «مكاحلا» لاق
 همالك ٌتركذ امنإو .نيقباسلا نيمسقلا تحت لخدي سانجألا نم «مكاحلا» هيلإ راشأ امو
 امم هّضعب مُهفُي مالك هضعب ىف هيلع ناك نإو ,للعلا ىلإ الخدم َنوكيل ءاّصخّلم كلذ ىف
 .مدقت

 «متاح ىبأ نيا» ب باتك كلذكو “ىنيدملا نبا ظفاحلا” باتك ءللعلا ىف باتك ّلجأو
 وا -ظر/7» «تهتنا ىنطقرادلا ظفاحلا ٌباتك اهعمجأو ( (لالخلل للعلا) باتكو'

 مالا

 )١-1( ثيدحلا للع) :ةفرعملا ىف مكاحلا 119(.
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 عساتلا عونلا

 ثيدحلا نم برطضملا ةفرعم

 .دجو ىلع مهضعب هيو ريف ,2هيف ةياورلا فلتخت ىذلا وه .ثيدحلا نم ٌبرطضملا

 اذإ امأ .ناتياورلا تواست اذإ اًيرطضم هيمسن انإو .هل ٍفلاخم ّرخآ دجو ىلع يهضعبو

 ةبيحص ٌرثكأ وأ ظفحأ اهيوار نوكي نأب .ىرخألا اهمواقت ال ثيحب اهادحإ ٌتحّجرت

 ُقلْطُي الو ,ةحجارلل ُمكحلاف ,ةدمتعملا تاحيجرتلا هوجو نم كلذ ريغ وأ .هنع ٌّىورملل

 ."همكح هل الو ,برطضملا ٌفصو ذئنيح هيلع

 :اهلئاق نم ققحتأ مل ,ىسافلا نبا طخب ةرط (غ) شماه ىلع ةرط )١(
 ىوق هجو نم رخآلاو فيعض هجو نم اًيورم هوجولا دحأ ناك نإف : مسقنم برطضملا ىف رمألا]

 نأ نكمي ثيحب هوجولا كلت نيب عمجلا نكمأ نإف كلذك نكي مل نإو يمت ىوقلا لمعلاو ءبارطضا الف

 دق نيهجولا دحأ ىف نوكي نأ لثم .اضيأ لاكشإ الف ,دحاو ىنعم نع نيدراولا نيظفللاب !ًربعم ملكتملا نوكي

 «مهبملا كلذ وه ىمسملا كلذ نوكي نأ نكمي اذهف .الجر ىمس رخآلا هجولا ىفو ءلجر نع :ىوارلا لاق

 .ضراعت الف

 لح اذهف ءىرخأ ةياور ىف رخآ مساب ىمسيو .ةياور ىف نيعم مساب ىوارلا ىمسي نأب كلذك نكي مل نإو

 نظلا ىلع بلغي نأ ىاثلاو ءاّم نيلجرلا نع ثيدحلا نوكي نأ وجي هنأ ءامهدحأ : نارمأ هيف ضراعس ذإ ظن

 انه اهف نيتقث اناك نإف :ال وأ نيتقث اًعم نالجرلا نوكي نأ ولخي ال انه اهف .هيف فلتخا دحاو ىوارلا نأ

 نإو ءلدع وهف نيعملا اذه نع ثيدحلا ناك نإ هنأل ,فالتخالا اذه رضي الأ نييلوصألاو ءاهقفلا بهاذم ىضتقم

 ىف بارطضالا نإ :لوقي مهريغو .فالتخالا اذه رضي الف ءلدع ىلإف ءانبلقنا امفيكف ءلدع وهف رخآلا نع ناك

 نإ امأ .اًعيمج امهنع ثيدحلا نأ ىلع انل ليلد ال ناك اذإ هجوتي امنإ اذهو .ةلمجلا ىف هطبض مدع ىلع ليلد ثيدحلا

 هيوري مث :ةرات رخآ نع ثيدحلا كلذ ىوريو .ةرات لجر نم اًثيدح ناسنإ ىوري نأ لثم .فالتخا الف ليلد لد

 .ةثلاث ةرم ىف اًعم اهنع

 وهو .اهنع وأ ,فيعضلا نع وأ ,ىوقلا نع نوكي نأ نيب لاحلا ددرت دقف .اًميعض نييوارلا دحأ ناك نإ امأو
 .دحاو لجر نع نانوكي لب نيتفلتخم ناقيرطلا نوكت الأ طرشب اذهو ...ةجح ريغ تاريدقتلا هذه دحأ ىلع

 ىف نلفغي الو .ليلعتلا اذه ىلإ تفتلي ال زاوجلا درحم دمتعي نمف .اًعيمج اههنع هاور دق نوكي نأ زوجيف كلذ عمو

 [.ملعأ هللاو .توافتلا وأ ىواستلا دنع وه امنإ رظنلا نإف .فالتخالا دنع حيجرتلا بلط نع اذه عيمج

 ضم



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 2م

 ٍوار نم كلذ عقي دقو ؛دانسإلا ىف عقي دقو ,ثيدحلا ِنَتُم ىف ٌبارطضالا عقي دق مث
 مل هنأب وراعشإل ,ثيدحلا ٌفعض ٌبِجوم ٌبارطضالاو .ٍةعامج هل ٍةاوُر نيب مقي دقو .دحاو
 .ملعأ هللاو .طبضي

 نع ءثيرح نب دمحم نب ورمع ىبَأ نع ةيمأ ِنِب ليعامسإ نع هانيور ام : هتلثمأ نمو
 اهبصني اًضع دجي مل اذإ" : ىَلَصُملا ى هك هقلا لوسر نع ,ةريره بأ نع «ثيرح هّدَج
 .ليعامسإ نع «مساقلا نب حودو 5 ١7 لضفملا نب رشي » هاورف . "طخ طْخَيلَ ,هيدي نيب

 .ةريره ىبأ نع هيبأ نع ,ثيرح نبا ورمع ىبأ نع .هنع «ىروثلا نايفس» هاورو .اذكه
 نع ميلس ني ثيرح نب دمحم نب ورمع ىبأ نع ليعابسإ نع «دوسألا ْنب ُديمح» هاورو

 نب ورمع ىبأ نع ليعامسإ نع «ثراولا دبعو ءٌبيهو» هاورو .ةريره ىبأ نع هيبأ

 نع «.ليعامسإ عمس :حيرج نبا نع «قازرلاٌدبع» لاقو .ثيرح هذج نع ,؛ثيرح
 ."”*هلعأ هللاو ؛هانركذ امم رثكأ بارطضالا نم هيفو ."!ةريره ىبأ نع رامع نب ثيرح

 اًصع دجي مل اذإ طخلا باب ,ةالصلا ةماقإ ك ءدواد ىبأ ننس ىف لضفملا نب رشب ةياور ىلع لباق )١(
 .(نساحملا) نم ىلي اهيف ىتأي .هيف مالك دواد ىبألو (184 ح١

 نع ةريره ىبأ نع راع نب ثيرح نع ةيمأ نب ليعامسإ ىنربخأ :لاق جيرج نبا نع :قازرلا دبع -(1)
 .(15850 ح) (١؟/7” فنصملا) هركذف كي ىبنلا

 .عامسلا لصأ ىلع لباقملا لصألاب ةلباقم غلب :ىسافلا نبا طخب (غ) شماه ىلع ()

 : نساحملا *

 مهيف سيلو «ىروثلا نايفس » خلا ثيدح ةاور ةلمح نم :لاقي ال :ةدايزو ةدئاف»

 امو ,مدقت اك ةيرطضم تسيلو ةحجار هتياور لعج الهف .ناقتإلاو ظفحلا ىف هبراقي نم

 هوجولا نم اهريغو ,ةرثكلا لب ظفحلاب اًضتخم حيجرتلا سيل : لوقت انأل ؟ مّدِق نم ٍدهعلاب
 اذإ امهيسال «نايفس» ةياور فالخب ,ةدوجوم ةرثكلاو اًضيأ ةربتعم حيجرتلا ىف ةدمتعملا
 .ركذ نمم هريغو جيرج نباك اًضيأ ظفحلاب فوصوم وه نم ةرثكلا ىف ناك

 ثيدحتلاب حي رصتلا اهيفو ''(هِنئَس) ىف «دواد وبأ» اهجّرخ ,لضفملا نب رشب ةياورو
 -ورمع وبأ ىتث ,ةيمأ نب ليعامسإ انث ءلضفملا نب ٌرشب انث .ددسم انث” :لاقف .عامسلاو

 )١( ح) اًضع دجي مل اذإ طخلا باب ,ةالصلا ك .دواد ىنأ. ننس 38(.



#1#1#1#11111ل00ااااااايل
 0 ل الا ااااااااااا 15

 ١ ةياور اهنم برقتو .“ةريره ىلا نع ثدحب ائثيرح هدج عمس هنأ ثيرح نب دمحم نبا

 نايفس انث .دلاخ نب رابع انث” :لاقف '''(هِنئُس) ىف «هجام نبا » اهجَرخ ,ةنيبع نب َنايفس

 ُذَج نع «ثيرح نب ورمع نب دمحم نب ورمع ىبأ نع .ةيمأ نب ليعامسإ نع ءَةنييُع نب

 نكلو ءثيرح هدج نع ةياورلا نأب حيرصتلا اهيفو “ةريره ىبأ نع ,ميلس نب ثيرح

 فالخ -ةنييع نبا وه- نايفس نع «دوادوبأ» هاورو .اَّرَمَع ثيرحو دمحم نيب نأ اهيف

 نع نايفس نع -ىنيدملا نبا ىتعي- هلع انث ,سراف نب ىبحي نب ٌدمح انث" :لاقف .كلذ

 ىنب نم لجر - ثيرح هدج نع ءثيرح نب ورمع نب دمحم ىنأ نع «ةيمأ نب ليعامسإ

 نبا» هاورو .طخلا ثيدح ركذف “لاق هلي مساقلا ىبأ نع ةريره ىبأ نع - ةرذع

 نب ديمح انث ءرشب وبأ فلخ نب ركب انئدح” : :لاقف ةنيَيُع نب نايفس ةياور لبق «دجام

 فلاخي اذهو ."'اهانركذ ىتلا ةنييع نبا ةقيرط ىلإ لّوَح مث .«ليعاسإ انث .دوسألا

 .اهيلع فقأ ملف «ىروثلا نايفس » ةياور امأو .«دوسألا نب ديمح» ةياور نم مدقت ام

 :لوقي ثيدحلا اذهب ثّدح اذإ ناك «ةيمأ نب ليعاسإ»و ,مدقت اك برطضم ثيدحلاو

 نايفس ةياور بقع (دواد ىبأ نئس) ىفو .«ىرذنملا» هركذ ؟هب هنوُدشَت ءىش مكدنع

 ؛هجولا اذه نم الإ ئحي مو ,ثيدحلا اذه هب دشن اًئيش دجن مل :نايفس لاق” :ةقباسلا

 نب دمحم ابأ الإ ظفحأ ام :لاق مث دعاس ركفف .هيف نوفلتخي مهنإ :نايفسل تلق :لاق

 ,خيشلا اذه بلطف ةّيمأ نب ليعابسإ تام ام دعب لجر انه مدق :نايفس لاقو .ورمع

 ْش . “هيلع طلخف .هنع هلأسف هدجو ىتح دمحم ابأ

 ىف لاقو .هفيعضت ىلإ «ٌيعفاشلا» راشأ دقو .هفيعضت ىلإ ةراشإ «دواد“ ىبأ» نم اذهو

 ٠ لاق «عبتيف تباث ٌتيدح كلذ ىف نوكي نأ الإ اًطَح هيدي نيب ٌطخي الو” : ىطي وبلا

 )١( ح) ىلصملا رتسي ام باب .ةالصلا ةماقإ ك .هجام نبا ننس 127(.

 (15 ح١ طخلا باب ءدواد ىبا نئس مف

 قايسو (427؟ 3 ىلصملا راسيإم باب ,هجام نبأ دير
 نب ديمح انث رشي وبأ «فلخ نب ركب انثدح : هدانسإ |

 7 ةريره يأ عا ميأس نب فيرس دل ل طبل ل ب

 15٠. :ثيدح دعب (١/185١ص) طخلا باب ءةالص ءدواد ىبأ ننس (©)
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 .ةيمأ نب ٌليعاسإ ىلع ةاورلا فالتخال ثيدحلا ىف ٌىعفاشلا فقوت امإو :«ىقهيبلا»-
 ,ىقهيبلا ريغ هفعض دقو .ىلاعت هللا ءاش نإ مكحلا اذه لثم ىف هب سأب الو : ىقهيبلا لاقو

 د7 ٌنارطضالا هدنع حدقي م هنأكو (هحيحص) ىف هج رخأف «نابح نبا» فلاخو

٠ 
 لاق كي ىنلا نع ةريره ىبأ نع .مصاع نب صفح .ىرمعلا ؛ ثيدح نع ىنطقرادلا لئس»

)١( 

 ءاًنيش ههجو ءاقلت لعجيلف مكدحأ ىلص ٠ اًطخ طخيلف دجي م نإو .اًدوع بصنيلف دجي مل نإف 00

 هيلع فلتخاو ةيمأ نب ليعامسإ ٠ نب دمحم ىبأ نع ليعاسإ نع ىجنزلا دلاخ نب ملاسو دلاخ نب بيهو هاورف
 لاقف .هنع فلتخاو ةنييع نبا هاورو .بيهو نع فلتخاو .ةريره ىبأ نع هدج نع هيبأ نع ثيرح نب ورمع
 ,ةريره ىبأ نع هدج نع هيبأ نع ثيرح نب ورمع نب دمحم ىبأ نع ليعامسإ نع نع .هنع روصنم نب ديعس
 نع :اولوقي ملو ؛هدج نع ثيرح نب ورمع نب دمحم ىبأ نع : :هنع اولاقف ةنييع نبا باحصأ نم ةعامج هفلاخو
 أ نع :لاق امبرو ءثيرح نب ورمع نب دمحم ىبأ نع : :لاق اممرف ثيدحلا اذه ىف برطضي ةنييع نبا ناكو .هيبأ
 نع جيرج نبا نع جاجح هاورف : : جيرج نبا نع فلتخاو .ورمع نب دمحم ىبأ : : ىلع تبث مث .دمحم نب ورمع
 :قازرلا دبع لاقو .هعفرو ,هدج نع الو هيبأ نع : :لقي ملو ؛ ؛ةريره ىبأ نع ورمع نب دمحم ىنأ نع ليعامسإ

 نع : :جيرج نبا نع مصاع وبأ لاقو . .ةريره ىبأ نع راع نع ثيرح نع ليعامسإ نع جيرج نبأ نع
 .ليعامسإ نع رمعم لاق كلذكو .اًعوفرم ةريره ىبأ نع هيبأ نع ثيرح نب ورمع نبا نع ةيمأ نب ليعامسإ
 ليعابسإ نع :اولاقف ىرازفلا قاحسإ وبأو دوسألا نب ديمحو ديعس نب ثراولا دبعو لضفملا نب رشب هآورو .اًعوفرم .ةريره ىأ نع ثيرح هدج نع ميلس نب ثيرح نب ورمع نبا نع ليعامسإ نع دْيُع نب دواد لاقو
 ىبأ نع هيبأ نع : : مهني نم لاق اًديمح نأ الإ ,ةريره ىبأ نع هدج نع ثيرح نب دمح نب ورمع ىبأ نع
 ورمع نب ثيرحوأ ثيرح نيورمع نع:لاقف ليعامسإ نع بعصم نب ةجراخ هاورف:هنع فلتخاو .ةريره
 ىبأ نع هيبأ نع ورمع نب دمحم نع ليعامسإ نع :بجاح نب رصن لاقو .اًعوفرم ةريره ىبأ نع هيبأ نع
 ميلس نب ثيرح هدج نع مزح نب ورمع نب دمحم نع ةيمأ نب ليعامسإ نع :3 ةملسم نب ليعامسإ لاقو «ةريره
 مل ,ىل مع نبا ىتثدح :لاقف ليعامسإ نع مامه هاورو -.ثيرح وه امنإو ,مزح :لوق ىف مهوو- ؛ةريره ىبأ نع
 .ةري ره ىبأ نع همسي

 نع ثيرح هدج نع ثيرح نب دمحم نب ورمع ىبأ نع: لاقو ةيمأ نب ليعامسإ هاورو ٠ .هعفر ءالؤه لكو
 .طخ ١( 1/7 ىنطقرادلل للعلا) «ليعامسسإ نع حيحص هعفرو .اًقوقوم .ةريره ىبأ

 نع ةملسم نب ليعامسإ ةياور هيفو (15غ- )١47/١ هترصبتو (17١١-1١؟0) ىقارعلا دييقت هعم رظناو
 .ثيرح وه امنإو ,مزح : :هلوق ىف ىطقرادلا همهو ىتلا مزح نب ورمع نب دمحم نع ةيمأ نب ليعامسإ

 ,ةرضبت ؟90/9) ىراجنلا ىراصنألا ,ديز نب ,مزح نب ورمع نب دمحمل مجرت ,ةرصبتلا ققح نأ ىلع
 .(شماه
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 اهنيب ممجلا نكمأ نإف الإو .ىوقلاب لمُع اّيوق ٌرخآلاو اًنيعض هوجولا ٌدحأ ناك ىتمو -
 هامسأ اذإ امأو .ضراعت الف ءهاس رخآ قيرط ىفو “لجر نع” :ىوارلا لاق نإ لثم
 نإف .اًكم اهنع ثيدحلا نوكي نأ زوجيف ,ىرخأ ىف رخآل سا ركذو ءةياور ىف نيعم مساب

 هيلع فلتخا دحاو لجر نع ناتقيرطلاو ءافيعض امههدحأ ناك نإو ءرضي مل نيتقث اناك

 ىرخأآلا حدقت ال ٍةدحاو دنع ةحص برقألاو حيجرتلا بلطيف ذئنيحو .رظن لحم وهف

 و 7097/- ظ/1 «ىهتنا .اهيف



 نورشعلا عونلا

 ثيدحلا ىف جردملا ةفرعم

 .نأب .هتاور .ضعب مالك نم ِةكَو هلا لوسر ثيدح ىف جدأ ام اهنم : : ماسقأ وهو
 هيوريف ,هسفن دنع نم اًمالك .ثيدحلا نم هيوري ام ١َبِقَع َّدْعَ ْنَم وأ ىباحصلا ركذي
 ه

 نم ىلع هيف ٌرمألا سبتليف .هلئاق ركذب اهنيب ٍلصاف ريغ ٍثيدحلاب ًالوصوم هّدعب ْنَم
 لع هللا ,لوسر نع عيمجلا نأ مهوتيو ٠ ,لاحلا ةقيقح ملعي ال

 نع ةيواعم نب ريهز ةمئيخ ىنأ نع دهشتلا ىف هانيور ام :ةروهشملا ه هتلثمأ نمو
 نأ .دوعسم نب هللادبع نع ,ةمقلع نع َةَرِمّيحم نب مساقلا نع ٠ ءرخلا نب نسحلا
 ىفو ,دهشتلا ركذف - “هلل ثايحتلا : لق” :لاقف ةالصلا ىف ّدهشتلا همّلع كك هللا لوسر
 دقف اذه تلق اذإف” “هللا ٌلوسر اًدمحم نأ دهشأو .هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ” :هرخآ
 ةمثيخوبأ هاور اذكه .“ٌدعقاف دعقت نأ تئش نإو ٠ ,مقف موقت نأ ٌتئش نإ ,كتالص ٌتيضق
 نم اذه امنإو .هرخآ ىلإ “اذه تلق اذإف” :هلوق ثيدحلا ىف جردأف ءرحلا نب نسحلا نع
 .للَو هللا لوسر مالك نم ال «دوعسم نبأ» مالك

 نع هاور «َنابْوَت نب تباث ّنِب نمحر لاّدبع» ٌدهازلا ةقثلا نأ .هيلع ليلدلا نمو

 .[بقع :هباوص] : (غ) شماه ىلع بتكو [بيقع ]1 :لوصألا ىف )01(

 :اهنم ءورقملاو -نيدلا ىقن خيشلا لاق : :هنأك اهوأ - سومطم رطل (خا ىشماح لعد
 ..هرخآب الصتم لكي ىبنلا مالك ءاضقنا دعب ىنأ ىوارلا مالك نوكي نأب عضاوملا ضعب ىف ىوقي دق] جردملاو

 وأ ىورملا ظفللا ىلع اًمدقم ناك نإ اميسال لَك لوسرلا ظفل ءانثأ ىف اًجردم نوكي نأ هيف فعضي دق امو
 انهاهف .ركذلا ىلع نييثنألا ظفل ميدقتب .ًاضوتيلف هركذو هييثنأ سم نم :لاق ول اك .فطعلا واوي هيلع اًقوطعم
 ' ([.26 لوسرلا ظفل نم وه ىذلا لماعلاب ةظفللا هذه لاصتا نم هيف امل جاردإلا فعضي

 ىف ىناعنصلا لقن هنمو .جردملا (156 :حارتقالا) ىف ديعلا قيقد نبا نيدلا ىقت خيشلا ظفل اذهو :تلق
 041/١(. محيقنتلا حيضوت)
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 فن © ثيدحلا نم جّرْتَملا ةفرعم:نورشعلا عونلا

 ف اههريغو «نالجع نباو ,ىفعجلا نيسح» قفتاو ءكلذك «رحلا نب , نسحلا» ' الويوار

 لك تافتا عم .ثيدحلا رخآ ىف مالكلا اذه ركذ كرت ىلع «رحلا نب ؛ نسحلا» نع مهتياور

 «ةبابش» هاورو .كلذ ىلع «دوعسم نبا» نع ,هريغ نعو «ةمقلع» نع ٌدهشتلا ىور ْنَم

 .اًضيأ هَلَصفف ,ةمثيخ ىبأ نع

 هنإف .هنم اًفرط الإ دانسإب هل ىوارلا دنع ثيدحلا ٌنتم ّنوكي نأ :جّردملا ماسقأ نمو

 ,نااثلا دانسإلا فدذحو ءلوألا دانسإلا ىلع هنع هاور نم هجرديف ,ناث دانسإب هدنع

 نب مصاع نع ,ةمادق نب ةدئازو ,ةنييع نبا ثيدح : : هلاثم .لوألا دانسإلاب هعينج ىوريو

 ءاج هنأ” :هرخآ ىفو لكي هلا لوسر ةالص ةفص ىف رجح نب لئاو نع .هيبأ نع .بيلك

 مصاع» نع ىَوَر نُم ةياور ٌباوصلاو “بايثلا تحت نم مهيديأ نوعفري مهآرف ءاتشلا ىف
 نع هاورف .هنع ىديألا عفر ٌركذ لّصفو ,ةصاخ ةالصلا ةفص دانسإلا اذهب «بيلك نب

 ."ارجح نب لئاو نع هلهأ .ضعب نع لئاو نب رابجلا دبع نع مصاع.
 ماس ع

 .دانسإلا ىف لوألل فلاخم ّرخآ ثيدح نتم ضعب ٍثيدح نتم ىف ّجَرْدي نأ ءاهتمو

 للك هنا لوسر نأ ,سنأ نع .ىرهزلا نع هكلام نع ؛ميرم ىبأ نب ديعس ةياور : : هلاثم

 ثيدحلا "!“...اوسفانت الو ءاوربادت الو ءاودساحت الو اوضغاَبَت ال” :لاق

 نع ءكلام هاور ءرخآ ٍثيدح ٍنتَم نم «ميرم ىبأ ُنبا» هجردأ “اوسفانت ال” :هلوقف

 اوسفانت الو ءاوسّسَحت الو اوُسَسَحَت ال” :هيف ,ةريره ىبأ نع .جرعألا نع .دانزلا ىبأ

 .ملعأ هللاو ''“اودساحت الو

 هنع ىور ه١ 10 ةنس ىفوت ىسنعلا تباث نب نمحر لادبعو [ةياور] :ةيقارعلاو ز ىفو (ص ,غ) نم )١(

 .هاا” ةنس ت ىعخنلا مكحلا نيرحلا نب نسحلا

 ,ةبخنلل ىراقلا ىلع الملا حرش ىف «رحلا نب نسحلا» فحصتو (79-50 جردملا) ةفرعملا ىف مكاحلا رظناو

 ١7. [برحلا] نب نسحلاب

 : .باعيتسالا نم ,هنع هللا ىضر ىمرضحلا ةدينه ىبأ ءرجح نب لئاو ةمجرت زجوم (غ) شماه ىلع (؟)

 ٠١0/6(. بيذهتلا بيذهت) ىف هرظنا .نولوقي ايف هيبأ نم عمسي مل ,لئاو نب رابجلا دبع نأ اهيفو

 :ةرجاهملا ىف ءاج ام باب ءقلخلا نسح باتك أطوملا ىف ناثيدحلا (5-0)

 .اوسفانت الو :هيف سيلو ١5( ح) لك ىبنلا نع سنأ نع ىرهزلا نع كلام

 :هيفو ُكْكَك ىبنلا نع ةريره ىنأ نع جرعألا .نع دانزلا ىبأ نع كلام -

 -جرخأو ١5( ح) (اوربادتالو اوضغابتالو اودساحتالو اوسفانتالو اوسسحتالو اوسسجت الو)



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم "ا

 ركذي الف .هدانسإ ىف ٌفالتخا منيب ةعامج نع اًثيدح ىوارلا ىو ري نأ ءابنمو

 نب دمحو ىدهم نب نمحرلادبع ٌةياور : هلاثم .قافتالا ىلع مهتياور ٌجردُي لب .فالتخالا
 نع ؛لئاو ىنأ نع ,بدحألا لصاوو شمعألاو روصنم نع .ىروثلا نع .ىدبعلا ريثك
 “...؟مظعأ بنذلا ىأ ءهللا لوسراي :تلق“ :دوعسم نبأ نع ؛ ليحر نب ورمع
 ليبحَرُش نب ورمع ركذ ريغ نم .هللادبع نع «لئاو ىبنأ نع هاور اغإ ٌلصاوو .ثيدحلا
 .*ملعأ هللاو ءاهنيب

 نع دنسأو ؛اوسفانت الو : ةدايزب ءسنأ نع ىرهزلا نع كلام نع ميرم ىبأ نب ديعس ثيدح ربلا دبع نبا <

 ىبأ نب ديعس ريغ ؛اوسفانت الو :كلام نع ثيدحلا اذه ىف لاق اًدحأ ملعأ ال» :لاق ءىناتكلا دمحم نب ةزمح
 .( ارك ديهمتل تلا .6« مي رم

 :نساحملا *

 نيب عمج ىروثلا نوكي نأ هبشي :'!(هللع) ىف «ىنطقرادلا» لاق :ةدايزو ةدئاف»
 لمحو ءافالخ مهنيب ركذي مو .اًدحاو مهدانسإ ٌلعجف ريثك نبالو ىدهم نبال .ةثالثلا
 ,ديعس نب ىيحيل ىروثلا لصف دقو ؛روصنمو شمعألا ثيدح ىلع ٍلصاو ٌثيدح

 ,لصاو نع هثدحو ؛ليبحرش نب ورمع نع لئاو ىبأ نع ءشمعألاو روصنم نع هثدحف
 ,باوصلا وه ليصفتلا نإ :«ىنطقرادلا» لاق كلذ نمو .دوعسم نبا نع لئاو ىبأ نع
 ىبحي هاور اك ,هللا دبع نع لئاو ىبأ نع لصاو نع هايور ءنوميم نب ٌىدهمو ةبعش نأل
 «ىهتنا  ىروثلا نع

 نع .نايفس نع .ىدهم نب نمحر لادبع نع .راسي نبدمحم هاور دقف :رظن هيفو
 -:لاقي نأ الإ .لاثملا نم مدقت ايف حدقي اذهو .ليبحرش نبا نع «لئاو ىبأ نع ءلصاو

 ثيدحلاو  دوعسم نبا نع ىفوكلا ىدسأالا ةملس نب قيقش ,لئاو ىبأ ثيدح «2ىنطقرادلل للعلا )١(
 حبقأ كرشلا نوك باب .ناهإلا ىف ملسمو «اًدادنأ هلل اوُلَعَجَت الو» ةرقبلا .ريسفتلا ىف ىراخبلا هجرخأ
 باتك : ىراخبلا ىف ءليبحرش نب ورمع ركذبوءهللادبع نع لئاو ىنأ نع روصنم ةياور نم « كغ ح١ ,بونذلا
 ةرسيم ىنأ نع لئاو ىنأ نع -شمعألا نارهم نب- ناهيلسو روصنم ةياور نم ٠ ,ىنزلا مثإ باب .نيبراحتملا
 .دنسلا اذهب شمعألا ةياور نم ١55( ح :ناميإلا ىف ملسمإ .هللا دبع نع ليبحرش نب ورمع

 هللا ىضر دوعسم نب هتلادبعو لئاو ىبَأ نيب ليبحرش نب ورمع ةدايزل نايب (14- 59/١7 ىرايلا حتف) ىفو
 )508/١(. ىقارعلا ةرصبت رظناو .هنع



 فغي ثيدحلا نم جردملا ةفرعم : نو رشعلا عونلا

 906 وو ووو د ووو وو ووو و وم هو هوم

 ىدهم نبا ىور ءاّممج ةثالثلا نم َتيدحلا ىدبعلاو ىدهم نبال نايفس ىورامل هلعل-
 شمعألا نأ ىلع ىنطقرادلا هبن دقو .ديعب وهو ءعمجلا ىضتقمب دارفنا ىلع لصاو ٌتيدح

 نع .شمعألا نع ٌتيدحلا نابيشو ةيواعموبأو باهشوبأ ىورف .هيلع فلّتخا اًضيأ

 اك شمعألا نع ؛ريمغ نب هللادبعو ريرجو رمعمو ىروثلا هاورو ,هللادبع نع لئاو ىبأ

 .مدقت

 نأ ةريره ىبأ ٌتيدح .دهشتلا ثيدحب ليثمتلا دعب جردملا ةلثمأ نم «مكاحلا» ركذو

 ثيدح : مكاحلا لاقف .ةياعسلا ٌركذ هيفو “دبع ىف هل اًبيصن قتعأ نم” :لاق لك ىبنلا

 مالك ىف هجردأ ْنَم ّمِهَو ,ةداتق لوق نم .هيف ءاعستسالا ٌركذو .حيحص ٌتباث قتعلا

 نم “ةياعسلا” ركذف ؛لوقي ناك ةداتق نأ ؛مامه نع «مكاحلا» ركذ مث .لَص هللا لوسر

 -ح .""اهعضوم اذه سيل ٌطْسَب هل مالك كلذ ىفو .هلوق

 : اًهوفرم ,هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدحو ( ص جردملا ةفرعم ١١ عونلا) ,ةفرعملا ىف مكاحلا 00(

 ةياورو .نئسلا ىف قتعلا باتكو نيحيحصلا ىف- اًصيقش :وأ ءاًصقش وأ ءأكرش :وأ (دبع ىف هل اًبيصن قتعأ نم)

 ىف :ءاعستسالا ركذ اهيفو «ةريره ىبأ نع كيبن نب ريشب نع سنأ نب رضنلا نع ةداتق نع ةبورع ىبأ نب ديعس

 ,هلضفو قتعلا باتك ىف مث ١86/0( ىرابلا حتف) قيقرلا ىف ةكرشلا باب ةكرشلا ك ىراخبلا :نيحيحصلا

 ةياور نم ثيدحلا جارخإ دعب لاقو .هيلع قوقشم ريغ دبعلا ىعستسا لام هل سيلو دبع ىف اًييصن قتعأ اذإ باب

 نم فلخ نب ىسومو نابأو جاجح هدبات» :ةريره ىبأ نع ريشب نع رضنلا نع ةداتق نع ةبورع ىبأ نب ديعس

 اذه ىف ءاعستسالا نأ معز نم ىلع ٌدرلا ءاذهبب ىراخبلا دارأ : رجح نبا ظفاحلا لاق .«ةبعش هرصتخاو .ةداتق

ذ مث .هقفاوج مزاح يأ نب ريرج ةياورب هل رهظتساف ,هب درفنا ةبو رع ىبأ نب ديعس نأو ظوفح ريغ .ثيدحلا
 رك

 .(190/6 :ىرابلا حتف) اهركذ ىلع اههوعبات ةثالث
 نيقيرط نم ,ديعلا ةياعس ركذ باب . «قتعلا باتك ىف ةداتق نع ديعس ةياور نم ,ثيدحلا ملسم جرخأ كلذكو

 ةداتق نع ديعس نع قرط ةدع نم .ديع ىف هل اكرش قتعأ نم باب ,نامإلا باتك ىف مث ١١( ,م- ع” ح)

 ١118. (5195 06-31 06 ل

 اهنأ نيبو ءرجح نبا ظفاحلا اهبقعتف ,ةداتق مالك نم هلعجو ءاعستسالا لصفب .ةداتق نع مامه ةياور امأو

 امو ءاًعوفرم ءاعستسالا ركذ هيف ام ءقرطلا فلتخم نم تاياورلا عمجو .هدحو مامه قيرط نمف ءتءاج ثيح

 هابأ ام وهو» مامه قيرط نم هلصف امو ,ةداتق نع ةبعشو ىئاوتسدلا ماشه ةياورك هركذ نود اًرصتخم ءاج

 ةمزالم ةرثكل ديعلا قيقد نبا هحجر ىذلا وهو .ةداتق نع ديعس ةياور اححصف نيحيحصلا اًبحاص مهنم نورخآ

 ىلع ثيدحلا نم ارصتقا امنإو هاور ام ايفاني مل .ديعس نم ظفحأ اتاك نإو ةبعشو ماسشهو .هنع هذخأو ةداتقل ديعس

 لصف ىف نعطي ملو ,ةداتق لوق نم هلعج مامه نوكي ءاعستسالا عفر ىف نعط نمم بجعلاو :لاقو .هضعب

 )١//708-109(. ةرصبتلا رظناو 9060١6-48( :ىرابلا حتف) ءاعستسالا
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 هيف فنص دق عونلا اذهو .روكذملا ,جاددإلا نم ٍءىش دمعت زوجي ال هنأ ملعاو

 ىفشف ( لقنلا ىف جَرَدملا ٍلصولل ,لصفلا)ب ”مءوسوملا هباتك «ركب 29 ٌبيطخلا»
 ملعأ هللاو .*ىفكو 2

 د

 .(ع ن ءص) نم انه امو [موسرملا] :(غ) ىف )١(
 نبا نيدلا لامك ةاضقلا ىضاق دلو دمحم نيدلا رصان غلب :ىقارعلا طخب 1/١8( ل) ص شماه ىلع (5)

 هبتك .اًعامس .ىبلحلا ليلخ نب دمحم نيدلا سمشو ,نمحرلا دبع نيدلا نيز همعو ىلع ثحب ةءارق ميدعلا
 .نيسحلا نب ميحرلا دبع
 حب بجيبحححيييبيييييببيحبيحييحبجبحب سس سس بسابببلل لي

 ّسَم ْنَم ءاج ول :فطعلا ىف هتلثمأ نمو أ "مدقملا ىف جاردإلا ىوعد فعضي ُهنأ ملعاو -
 .ظور/ 9" «ىهتنا ًاضوتيلف هركذو هييثنأ

 : نساحملا كك

 « ءايشأ كرت دقف كلذ عمو ؛“ىفكو ىفشف ...بيطخل 8 ركب وبأ فنص دقو” :هلوق

2/1 

 .جردملا لوأ ص شماه ىلع ,هنايب زجوأ )١(
 نع مكحلا نب ناورم نع هيبأ نع ةورع نب ماشه باحصأ نم تاقثلا هاور .سملا نم ءوضولا ثيدح:تلق

 ىف هجام نباو ىئاسنلاو - حيحص نسح :لاقو  ىذمرتلاو ,088 ح ةراهط ءأطوملا) هعفرت ءناوفص تنب ةرسب
 ركذلاو لبقلا سمل ىف ىور ايف باب :ةراهطلا ىف ىنطقرادلاو .ركذلا سم نم ءوضولا باب
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 هللأ لوسر تعمس :تلاق ةرسب نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع رفعج نب ديمحلا دبع ةياور نم هجرخأو
 نع رفعج نب ديمحلا دبع هاور اذك :ىنطقرادلا لاق (ًأاضوتيلف هيغفر وأ هييثنأ وأ هركذ سم نم) :لوقي لك
 لوق نم كلذ نأ ظوفحملاو .لكك ىبنلا نع ةرسب ثيدح ىف كلذ هجاردإو .غفرلاو نييثنألا ركذ ىف مهوو .ماشه
 مث ٠١( ح) .امهريغو ديز نب دامحو ىنايتخسلا بويأ مهنم : ,ماشه نع تاقثلا هاور كلذك . .عوفرم ريغ ةورع

 سم نم» :لوقي ٍةلك ىبنلا تعمس اهنأ ؛ةرسب نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع دامحو بويأ قيرط نم هجرخأ
 .(103 ل ًاضوتيلف هركذ وأ هييتنأ وأ هيغفر سم اذإ :لوقي ةورع ناكو «أضوتيلف هركذ

 لئاسم ىلع هتبوجأ) ىف «ىرمعيلا سانلا ديس نبا متفلاوبأ ظفاحلا» هقرط فلتخم نم هجرخ ثيدحلاو
 ةينسحلا ثيدحلا راد ةنازخ) .ىدنؤارلا دمحم روتكدلا ذاتسألا ليمزلا .اهقثوو ءاهققح (كبيأ نبا ظفاحلا هذيملت
 .(طايرلاب



 نورشعلاو ىداحلا عونلا

 عوضوملا ةفرعم

 يب

 .عونصملا ٌقلتخملا وهو

 هلاح مِلَع ٍدحأل هتياور لح الو '!ةفيعضلا ثيداحألا رش : عوضوملا ثيدحلا نأ ملعا

 ةفيعضلا ثيداحألا نم هريغ فالخب .هعضو نايبب انورقم الإ .ناك نعم [ظ/؟4] ّيأ ىف

 هنيبن ام ىلع .ءبيهرتلاو بيغرتلا ىف اهتياور زاج ثيح .نطابلا ىف اهقدص لمتحي ىتلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اًييرق

 دقو .'''هرارقإ ,ةلزنم لزنتي ام وأ ءهعضاو رارقإب اًعوضوم ثيدحلا ْنوك فرعُي امإو

 ٌدهشي ًةليوط ثيداحأ ٌتَحْصَو دقف ءٌئورملاوأ ىوارلا :لاح ةنيرق نم ٌعضولا نومهفَي

 ىف (تاعوضوملا) رصعلا اذه ىف عمج ىذلا رثكأ دقلو .اهيناعمو اهظافلأ ةكاكر اهبضو

 يت ىف وكي نأ هقح اغإو .هععر لع لبلد ال ام انيك اهي عدوأت ." !نيدّلحي وحن

 .ةفيعضلا ثيداحألا

 اوعضو دهزلا ىلإ نيبوسنملا نم موق اًررض مهمظعأو .فانصأ ثيدحلل نوعضاولاو

 مث .مهيلإ اًنوكرو مهب مهنم ٌةقث مهتاعوضوم ٌسانلا لبقتف ءاومعز ايف اًياستحا ٌتيداحألا

 )١( عاونأ ىف هدروأ) هنإ :ىراصنألا ايركز خيشلا لاقو .اًثيدح سيل (عوضوملا) نأب هيلع ضرتعا ٠ .
 نع ىفنيل ,هتفرعم ىلإ اهب لصوتي ىتلا هقرط فرعتلو .هعضاو معز ىلإ اًرظن ,ثيدحب سيل هنأ عم ثيدحلا

 ىقارعلا ةرصبت ىلع ىقابلا حتف) لوبقلا ١/١111(.

 نم رارقإب عوضوملا ىلع مكحلا لكشتسا هنأ (حارتقالا) ىف ديعلا قيقد نبا ىقتلا نع هيف اولقن (؟)

 «هنيعب رارقإلا اذه ىف بذكي نأ زاوجل اًعوضوم هنوك ىف عطاقب سيل نكل .هدر ىف فاك اذه» :لاقف هعضاو

 .(1196 :ديعلا قيقد نبال حارتقالا) عم 1١7, ةبخنلا حرشو ١١ ىقارعلا دييقت

 .[ىزوجلا نبا جرفلا ايأ ىنعي :ىواونلا لاق] :(غ) شماه ىلع (*)
 :هتيفلأ ىف ىقارعلا لاقو )١/8/١( بيرقتلا نتم ىف هلاق

 حجرفلا ايأ ىتَع ءفعضلا قلطش جرخ ذإ هيف عماجلا رثكأو

 فحل
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 مامإلا» نع انيور ايفو .هلل دمحلاو اهراع وحمو اهراوع فشكب ِثيدحلا ةذباهج تضمن

 ١ بيغرتلا باب ىف ثيدحلا عضو زاوج ىلإ بهذ ايم ءاركلا ضعب نأ «قاعمسلا ركب بأ
 ("”بيهرتل و

 دييقت عم رظنا .ةئجرملا دايم نم ناكو (ه06 ت) ىناتسجسلا هقلا دبع ىبأ .ماّرك نب دمحم ىلإ ةيسن )001(
 ٠١/7. ربعلاو 56/06 نازيملا ناسل ,ةطقن نبا

 :(غ) ةخسنب ةقصلم ةقرو ىلع ةرط(5)
 ,للكك ىبنلا ثيدح ىف كلذب اوفرع برض : نيب رض ىلع نيباذكلا نأ ملعا : : (هلاكإ) ىف ضايع ىضاقلا لاق]

 عري مل نم ٠ ,مههايشأو ةقدانزلاك اًفافختساو اًعقارت امإ ءالصأ هلقي مل ام هيلع عضي نم مهنم : : عاونأ ىلع مهو
 وأ ؛بئاغرلاو لئاضفلا ىف ثيداحألا اوعضو نيذلا ةدبعتملا ةلهجك ءانيدتو مهمعزب ةبسح وأ ؛اًراقو نيدلل
 لهأ ىو اًابتا وأ ؛بهاذملا ىبصعتمو ةعدتبملا ةاعدك اًجاجتحاو اًبصعت وأ ؛نيثدحملا ةقسفك ,ةعمسو اًبارغإ
 ةعنصلا لهأ دنع تاقبطلا هذه نم ةقبط لك ىف ةعامج نيعت دقو .هوتأ اهيف مه رذعلا ٍبلطو ءهودارأ اهيف ايندلا
 .لاجرلا ملعو

 .اًروهشم اًحيحص اًدانسإ فيعضلا نتملل عضو ابر نكلو ,ءثيدحلا نتم عضي ال نم مهنمو
 .هسفن نع ةلاهجلا عفدل وأ ,هريغ ىلع بارغإلل امإ .كلذ دمعتيو اهيف ديزي وأ ديناسألا بلقي نم مهنمو
 .مهنع :ةحيحصلا مهثيداحأب ثدحيو ٠ ,قلي مل نم ءاقلو عمسي مل ام عابس ىعديف بذكي نم مهنمو
 .ِلَط ىبنلل اهبسنيف ءاكحلاو برعلا رمكجو مهريغ وأ ةباحصلا مالك ىلإ دمعي نم مهنمو
 .هيف كاش وه وأ هطبضي مو هققحي مل اب ثيدحلاب رساجت نم كلذكو .ثيدحلا وكورتم نوباذك مهلك ءالؤهف

 .ةدحاولا ةرملا الإ رومألا هذه نم هب اوءاج ام مهنم نكي مل ولو هب اوثدح ام لّبقي الو ءالؤه نع ْثّدحي الف
 .هتداهش تطقس كلذ دمعت اذإ روزلا دهاشك

 ؟هتلاح ريخلا ىف تداز وأ هتبوت ترهظ اذإ لبقتسملا ىف لبقت له :ٌفلتخاو
 .كلذب فرع دق .سانلا ثيدح ىف بذكي نكلو ثيدحلا ىف هلك اذه نم ًائيش زيجتسي ال نم رخآلا فنصلاو

 .لوبقلا ىلإ عجريو ,ةيوتلا هعفنتو .هريغو «كلام» هلاق .هتداهش الو هتيدح لبقي ال اًضيأ اذهف
 ,مهولا وأ طلغلا هيلع لوأتي ذإ ٠ .هلث هحيرجتب عطقي الف هب فرعي لو بذكلا نم ليلقلا هنم ردني نم امأف

 ,ةيصعم تناك نإو ةحرمجلا هلثم قحلت الف ءادسم اهب رضي مل امم .ةدحاولا ةّرملا ,كلذب اًدمعتم فرتعا نإو
 لاق اذهو ,تانطلا ضعب ةعقاوم نم نوملسي املق سانلا رثكأ نألو ,تاقبوملا رئابكلاب قحلت ال اهنألو ءاهرودنل
 ضعب فراقي ىذلا ىف «نونحس » لاقو .ءىش ريغ ىف اًيذاك نوكي نأ :هتداهش درت نميف .هللا همحر «كلام»
 كلذكو .هتداهش هب تطقس .هنم اذه رركت اذإف .اذه لثم نم ملسي ال اًدحأ نأل هتداهش زوجت :ةلزلاك بنذلا
 ةروص ىف ناك نإو .ةقيقحلا ىلع بذكب سيل ذإ .لوقلا ىف ولغلا وأ ضيرعتلا باب نم وه ايف هبذك اهطقسي ال
 :مالسلا هيلع لاق دقو .هظفل رهاظ نع رابخإلا هب ملكتملا ديري الو .بذكلا دح تحت لخدي ال هنأل ,بذكلا
 ٠ هللا همحر «كلام» راشأ دقو ؛ «ىتخأ هذه“ :مالسلا هيلع ميهاريإ لاقو ' 'هقتاع نع هاصع عضي الف ؛ .مهج وبأ امأ“
 .[ملعأ هللاو ءكلذ وحنل

 ةبخنلا حرشو (177/1-511) ىقارعلا ةرصبتو (١؟١/1) ملسم حرشل ىوونلا ةمدقم رظناو
 ملل اال



 543١ عوضوم ا ةفرعم : نو رشعلاو ىداحلا.عونلا

 ءامكحلا ضعبل اًمالك ذخأ ارو ,هاورف هسفن دنع نم اًمالك عضو ابر عضاولا نإ مث

 . ريغ نم ٍعضولا ِهّيِش ىف عقوف ٌطلاغ طلَغ اهرو .لَك هلا لوسر ىلع هعضوف ,مهريغوأ

يللاب هتالص تربك نم” : ثيدح ىف .دهازلا ىسوم نب تباثل عقو ابك دمعت
 ههجو نسح ل

000-06 
 راهنلاب

 نع كل نيأ نم : :هل ليق هنأ ,ميرم ىبأ نب حون وهو ,ةمصع ىبأ نع انيور : : لاثم

 دق سانلا تيأر ىلإ” :لاقف ؟ ةروس ةروس نآرقلا لئاضف ىف سابع نبا نع ةمركع

 هذه تعضوف «قاحسإ نب دمحم ىزاغمو ةفينح ىبأ هقفب اولغتشاو نآرقلا نع اوضرعأ

 .7«ةبسح ثيداحألا
 عم

 ىف .ةلَع ىبنلا نع «بعك نب ىبأ» نع ٌىوري ىذلا ليوطلا ثيدحلا لاح اذكهو

 لأسف .ركنم ثيدح اذه :لاقف ,ثيدحلا اذه ىف ري نب هتادبع لأس هنأ ,هيبأ نع متاح ىبأ نبا ركذ )١(

 لقنو (1؟١/17) ليدعتلاو حرجلا ةمدقم «عوضوم ثيدح وه :لاق ؟هيف تنأ لوقت ام :هابأ متاح ىبأ نبا

 كيرشو ءهيدي نيب ىلمتسملاو ,ىضاقلا هتلادبع نب كيرش ىلع ىسوم نب تباث لخد : :مكاحلا لوق هيف ىقارعلا

 نم : :لأق تباث ىلإ رظن (لف نتملا ركذي مو ؛لَو ىبنلا نع رباج نع نايفس ىبأ نع شمعألا انثدح : :لوقي

 اًعوفرم ثيدحلا اذه ىور هنأ تباث نظف .هعروو هدهزل اتباث دارأ امنإو .راهنلاب ههجو نسح ليللاب هتالص ترثك

 كيرش لوق اذه :ءافعضلا خيرات ىف نابح نب متاحوبأ لاقو .ك كي رش نع هب ثدحتي تباث ناكف ,دانسإلا اذهب

 اوئدحو ءافعض ةعامج هنم هقسو ربخلا ف تبان جاو .رباج نع نايفس ىبأ نع شمعألا ثيدح بيقع هلاق

 .(١١؟ ىقارعلا دييقت) . ..جردملا عون نم نايح نبا هلعجف «.كيرش نع هب

 ” ليعاسإ نع ( ١١0 ح) ليللا مايق ىف ءاج ام باب ءهنتس نم ةالصلا ةماقإ باتك ىف هجام نبا هجرخأو -

 هيلعو .اًعوفرم ,رباج نع ,نايفس ىبأ نع ,شمعألا نع ,كي رش نع ءىسوم نب تباث نع .ىحلطلا دمحم نب

 اذبع ثيدحلا نأ ىلع ظافحلا نكل .ةبرجتلا ةداهشو نآرقلا ةقفاومب تباث ثيدحلا ىنعم :ىدنسلا ةيشاح نم

ب دمحمل تلق : :لاق لماك نب نمحر لادبع نب دمحم نع (بعشلا) ىف ىقهيبلا جرخأو «تباث ريغ ظفللا
 هللادبع ن

 أذه ىف لوقت ام :تلق . .ةدابعو حالصو نيدو مالسإو لضف هل خيش : لاق ؟ ىسوم نب تباث ىف لوقت ام : ريغ نب

 ثيدحلا اذه دع ىلع ةمئألا لاوقأ تدراوت دقو .هيلع مهوتي الف كلذ ريغ امأو ,خيشلا نم طلغ :لاق ؟ ثيدحلا

 ها «هتوبث ىلإ ثيدحلا ىف لاف , باهشلا دنسم ىف ىعاضقلا مهفلاخو .دمعتلا ال طلغلا ليبس ىلع عوضوملا ىف

 دئاوفلا ىف ىناكوشلاو (؟؟/؟) َلآللاو )٠١9/١( تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا هلخدأ ىسوم نب تباث ثيدحو

 .(78 ح "© ص) ةعوضوملا ثيداحألا ىف ةعومجملا

 ورم ىضاق «ىزورملا ةمصع ىبأ «ميرم ىبأ نب حون ةمحرت ىف ,مكاحلا نع رجح نبا ظفاحلا هاكح (؟)

 484/8) متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا ىف هتمجرت هعم رظناو (816ت 488/٠١ بيذهتلا بيذهت) '

 05706١(. تت
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 . هنأب فرتعا نم ىلإ ىهتنا ىتح _ ,هجرخع نع ثحاب ثحب . .ةروس ةروس نآرقلا ٍلضف

 «رسفملا ٌيدحاولا» أطخأ دقلو .هيلع 56 عضولا رْثَأ نإو .' ١)هوعضو [ [و/ 511 ةعامجو

 .*ملعأ هللاو .مهريسافت هعادبإ ىف ."'نيرسفملا نم هركذ ْنَمو

 نب لمؤم وهو .ثيدحلا اذه نع ثحب ىذلا ثحابلا اذه ركذ فنصملا مهيأ :(134) ىقارعلا دييقت ىف )١(
 لجر ىنثدح :لاقف؟هب كثدح نم :تلقف ثيدحلا اذهب خيش ىنثدح :لاق هنأ لمؤم نع انيورف .ليعامسإ
 اًنيب ىلخدأف ىديب ذخأف هيلإ ترصف .نادابعب خيش : لاقف ؟كثدح نم :تلقف هيلإ ترسف .ىح وهو «.نئادملاب

 ىتثدحي مل :لاقف ؟كثدح نم .خيش اي :تلقف .ىتثدح خيشلا اذه : لاقف .خيش مهعمو ةفوصتملا نم موق هيف اذإف
 اهاكحو .«نآرقلا ىلإ مهبولق اوفرصيل ثيدحلا اذه مهل انعضوف نآرقلا نع اوبغر دق سانلا انيأر اننكلو .دحأ
 .ىرصبلا ىودعلا ليعامسإ نب لمؤم نع«ىزورملا دمحأ ىبأ .ناليغ نب دومحم ىلإ هدنسب ,ةيافكلا ىف بيطخلا
 4١١(. :ةيافكلا) ىلع لباق

 ؛ فشكلا ىلع هرظان لاحأ ذإ هرذعل طسبأ وهف ,ىدحاولاو ىبلعثلاك كلذ ىف هدانسإ زربأ نم ءنكل» (؟)

 .ةرصبتلا ىف ىقارعلا .«شحاف هؤطخف .دنسي مل نم امأو .هيلع توكسلا هل زوجي ال ناك نإو ءهدنس نع

 '" ةةففلفلا

 :نساحملا *

 :ةدايزو ةدئاف»

 بذكلاب ناسنإلا فرتعا اذإ هنأل .عوضوم هنأ انفرعيال بذك هنأب رارقإلا :لاقي ال
 نأ زئاجف -هريغ ىلع بذكلاك هيلع ٌبذكلا سيل ىذلا -ِلك هللا لوسر انديس ىلع .

 هريغل لصحيل .رخآ عونل وأ .ىورملا ثيدحلا كلذ نع ريفنتلل امإ .هسفن ىلع ٌبذكي .
 ,صخشلا كلذ قيرط نم الإ فرعيال ثيدحلا ناك اذإ : : لوقت انأل ؛هيف كشلاو ةبيرلا

 ناك نإو ءهرارقإ ىضتقمب رقملا ىلع عرشلا مكح دقو .هتياورل اًطقسم كلذب هرارقإ ناك

 هنأب ثيدحلا ىلع مكحيو .كلذ ىلإ رظنالف .هفالخ رمألا سفن ىف نوكي نأ لمتحي
 .عضولا عوقو راكنإ حصياالو ,.عوضوم

 اذه ناك نإف “ىلع ٌبّدكيس هنأ” :ثيدحلا ىف درو دق هنأب هعوقو ررق نم مهنمو ظ

 5 .دوصقملا لصح دقف الإو ,بذكلا عقو اًحيحص



 0 عوضوملا ةفرعم : نو رشعلاو ىداحلا عونلا

 هنود و وولد عود وو هول مومو و وو ووو وع وو وو و و و وهوة ويوووو

 , نيعي ال ءُبَذكيَس :ىف لابقتسالا نأل ,نآلا ةدوجوملا ثيداحألا ىلإ ةبسنلاب رظن هيفو -
 .نامزأ تيقب دقو ءاهنمز

 نوفرعي ةكلمو « ءكلذ ةفرعم ىف قرط مهو فيعض ثيدحلا ةمئأ دنع مالكلا اذه لكو

 ءاجف ءهركي امو بحي ام فرعو .نيِنس اًناسنإ مدخ ول اًناسنإ نأ: هدهاشو .عوضوملا اهب

 لاق نم بيذكت ىلإ ردابي هعاس درجمبف .هبحي هنأ كلذ ملعي اًئيش هركي هنأ ىعدا ناسنإ

 | .ههركي هنإ

 :ىف ةلهجلا ءالؤه ضعب لاقو .ةنسلا حيحصو ٌباتكلا فلاخ ام كلذ نم مهضعب لغجو

 اًدمعتم لع بذك نم” ةباحصلا نم ريثك قلخ هاور ىذلا روهشملا حيحصلا ثيدحلا

 مهلهج ميظع نم اذهو .هل انبذك امن .هيلع انبذك ام نحن :'''“رانلا نم هدعقم أوبتيلف

 .هريغ ىلإ جاتحت ال ,ةلمكم هتعيرش نإف ,مهئارتفا ةرثكو مهلقع مدعو

 ضارتعالاو ««ىزوجلا نبا» هنأك “تاعوضوملا عمج نم رثكأ” ىذلا نم قبس امو

 - ثيدحلاو . .اًضيأ ٌحيحصو لب ٌنسح اهيف ءايشأ ركذ هنأ ةهج نمو قبس ابك هجوتم هيلع

 :لاقف ٍىسوم نبأ قيرط ريغ نع (همجعم) ىف عيمج نبا هاور ءىسوم نب تباث هاور ىذلا

 نب ةرابج انث ,ديلولا نب ماشه نب دمح نيسحلاوبأ انث ,ىقرلا ديعس نب دمح نب دمأ انث

 0 ظل .«ىهتنا .""اعوفرم ...سنأ نع ميلس نب ريثك نع ءسلفم ا 1

 ا

 قفتا ايف ناجرملاو ولؤللا) رظناو (روهشملا) نيثالثلا عونلا ىف هحيرخت ىتأي “لع بذك نم” ثيدح )١(

 «ملسم ةمدقمو .ىراخبلا حيحص نم ملعلا باتك ىف ِهِكَي ىبنلا ىلع بذك نم مثإ بابو ١-4 ح (ناخيشلا هيلع

 .هجام نبال ننسلا ةمدقمو

 ١85/١(. ىرابلا حتف) هيف رظناو

 بيجع ضارتعالا اذهو : حالصلا نبا ىلع هب اوضرتعا نم ىلع اًًّدر لاقو ,بابلا ىف ىقارعلا هدروأ (؟)

 فعضأ عيمج نبأ دنس ىف . ءقيرطلا اذهف كلذ عمو . ءىسوم نب تباث قيرط نم الإ َوْرُي مل هنإ لقي م فنصملا نإف

 ١١( :دييقتلا) .ةرابجو ميلس نب ريثك فعضل .ءتباث قيرط نم



 نورشعلاو ىناثلا عونلا

 بولقملا ةفرعم

 ابوغرم اًبيرغ كلذب ريصيل «عفان» نع لج «ملاس» نع ٍروهشم ثيدح وحن وه
 موق سلجم لبق عمتجاف ,دادغب مدق هنع هللا ىضر «ىراخبلا» نأ هانيور ام كلذكو .هيف

 اذه َنتَم اولعجو اهديناسأو اهنوتم اوبلقف ,ثيدح ةئام ىلإ اودمعو .ثيدحلا باحصأ نم

 لف هيلع اهوقلأو ءهّسلجم اورضح من ءرخآ ٍنتمل نمل اذه دانسإو ءرخآ د دانسإل دانسإلا

 ّلكو ,هداتسإ ىلإ نت لك درف مهيلإ تفتلا ,ةبولقملا ثيداحألا كلت ءاقلإ نم اوغرف

 ."لضفلاب هل اونعذأف هنتُم ىلإ دانسإ

 : لاق « «عابطلا ىسيع نب قاحسإ نع هانيورام . :لّلعملل الاثم ٌحلصيو .هتلثمأ نمو
 تميقأ اذإ” : لك هللا لوسر لاق :لاق ,سنأ نع تباث نع مزاح نب ٌريرج انربخأ
 نع هتلأسف ديز نب ٌدامح تيتأف : ىسيع نب قاحسإ لاق “ىفورت ىتح اوموقت الف ة ةالصلا
 نامثع ىبأ نب جاجحو .قانبلا تباث سلجي ىف اًعيمج انك امنإ ,رضنلاوبأ مهو :لاقق ,ثيدحلا
 ,هيبأ نع ,ةداتق ىبأ نب هتلادبع نع .ريثك ىبأ نب ىبحي نع ٌفاّرصلا جاجح انثدحف ؛ ءانعم
 رضنلا وبأ نظف ."!ىنورت ىتح اوموقتالف ةالصلا تميقأ اذإ” :لاق كي هللا لوسر نأ

 .ظافحلا ةركذتو ,ةطقن نبا دييقتو ءدادغب خيراتب هتمحرت ىف )0(
 اذكهو .ِهِلَي ىبنلا نع هيبأ نع ةداتق ىبأ نب هللا دبع نع ريثك ىنأ نب ىيحيل روهشم ثيدحلا اذهو» (1)

 .ىيحي نع فاوصلا ناثع ىبأ نب جاجح ةياور نم (س ؛م) دنع وهو . .ىبحي نع قرط نم ةسمخلا ةمئألا هاور
 ىف ىقارعلا «ليسارملاب دواد وبأ هاور اهيف ديز نب دامح كلذ نيب دقو .هيلع بلقناف جاجح نم هعمس امنإ ريرجو

 1809/١. ةرصبتلا ٠

 .فاوصلا جاجح ةياور اهنم ,ىيحي نع قرط نم (015 ح :ةالص :نئسلا) ىف دواد وبأ هاور كلذكو -
 (١81/؟ ىرابلا حتف) رظناو
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 .*ملعأ هللاو مزاح نب ريرج وه رضنلاوبأ - سنأ نع ٌتباث انثدح ايف هنأ

 : نساحملا 3

 هاور امب هليثق نكميو . «نتملا ىف بلقلا عقي دقو .دانسإلا ىف بلقلا وه قبس ام :ةدايز»

 مأ نبا نذأ اذإ” : للك هللا لوسر لاق : :تلاق ,ةسينا هتمع نع نمحر لا دبع نب بيبخ

 ىقبيل انم ةأرملا تناك نإو ' “| وب رشت .الو اولكأت الف لالب نذأ اذإو ءاوب رشاو اولكف موتكم

 دمحأ مامإلا هاور . .ىروحس نم غرفأ ىتح لهمأ : لالبل لوقتف اهروحس نم ءىش اهيلع

 , ىنعي - هيف فلتخا دق ربخ اذه :ةيزخ نبا لاق .اهيحيحص ىف نابح نباو ةيزخ نباو

 ("7ليلب ىداني لالب وأ موتك نبا” :لاقف ةسينأ هتمع نع هنع ةبعش هاور - بيبخ ىلع

 ليلب نذؤي موتكم مأ نبا نإ” :لاق ِهلك هلا لوسر نأ :ةشئاع نع ةيزخ نبا ىورو

 نم روهشملاو .رجفلا ىري ىتح نذؤي ال لالب ناكو “لالب“ نذؤي ىتح اوبرشاو اولكف

 اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي الالب نإ” :لاق ِةِلَك هللا لوسر نأ ,ةشئاعو رمع نبا ثيدح

 ٌتحبصأ :هل لاقي ىتح ىداني ال ىمعأ الجر ناكو “موتكم مأ نبا ناذأ اوعمست ىتح
 ىوارلا قيرط ىف عقو كشلا ناك اذإ ايس ال ,ةبولقم كلذ فالخب ةياورلاف "'!.ٌتحبصأ

 هنإ ةيزخ نبا لاق لب .بولقملا نم كلذ نابح نباو ةهزخ نبا لعجي مل نكلو  ةبعش ا

 نبا نيبو لالب نيب بياون ليللا لعج كك ىبنلا نوكي نأ زئاج ذإ” نيربخلا نيب داضت ال

 ءاجف رجفلا عولط دنع رخآلا ةبون نوكت ءاليل امهدحأ ةبون نوكت نيحف .موتكم مأ

 -خ6 ىبنلا نأل داضت نيربخلا نيب سيل :نابح نبا لاقو ''!.«نيلاحلا بسح ىلع ناربخل

 )١( :ةيزخ نبا حيحص  5١٠١/١ح) 0800(.

 نع كلام نع ىيحي :(5١ح) ةءارقلا نم روحسلا زدق باب ةالصلا ك .أطوملا ىف رمع نبا ثيدح (؟)

 نع كلام نع ىبنعقلا ةياور نم ؛ىمعألا ناذأ باب «ناذألا ك .ىراخبلا ىفو .رمع نبا نع رانيد نب هتادبع

 باتك ءملسم ىف وهو (57/1؟) ىرابلا حتفو 30/٠١-01( ديهمتلا رظنا) هيبأ نع رمع نب .هللادبع نب ملاس

 رمع نبأ نع عفان ةياورو .هيبأ نع ماس نع ىرهزلا ةياور نم ءرجفلا عولطب موصلا ىف لوخدلا باب موصلا

 نع كلام نع ىبنعقلا نعو ,هيبأ نع ماس نع ىرهزلا نع كلام نع ىعفاشلا هاورو (37١٠؟ /88- 75

 ٠١(. دنسملا) السرم ماس نع ىرهزلا

 (0505 ح) 1١١/١ :ةيزخ نبا حيحص ()

 ةمجرتو (175/7 بيذهتلا بيذهت) ىف ىراصنألا فاسي نب بيبخ نب نمحر لادبع نب بيبخ ةمحرت رظناو

 بيذهت ءاسن ىفو .ناذألا ىف اهثيدح هيفو ١١1( مقر) ةباصإلا ءاسن ىف .فاسي نب بيبخ تنب ةسينأ هتمع

 )207/1١١(. بيذهتلا



 .حالطصالا نساحتو حالصلا نبا ةمدقم 0

 نآلا هبتنْلف هل ٌدمحلاو ةفيعضلا عاونألا نم هحرشب ٌدعولا قبس اع انيفو دق : لصف

 : ةمهم رومأ ىلع

 ىنعتو ؛فيعض اذه :لوقت نأ [ظ/17] كلف ,فيعض دانسإب اًثيدح َتيأر اذإ :اهدحأ
 ,ثيدحلا نم ٌفْعَص هب ىنعتو ,فيعض اذه : لوقت نأ كل سيلو .فيعض دانسإلا كلذب هنأ

 هلثم ُتبثي حيحص ّرخأ ٍدانسإب اًيورم نوكي دقف ؛دانسإلا كلذ فعض درجم ىلع ًءانب
 تبي دانسإب ٌوْرُي م هنأب .ثيدحلا ةمئأ نم مامإ مكُ ىلع كلذ ٌزاوج فقوتي لب ؛ ؛ثيدحلا

 هيفف ءرّسفي مو قلطأ نإف .هيف حدقلا جو اًرَسفم , ءاذه وحن وأ ,فيعض ثيدح هنأب وأ هب

 .ملعأ هللاو هيف طخ امم هنإف .كلذ ملعاف .ىلاعت هللا ءاش نإ قأي مالك

 ىّرِس ام ةياورو ؛ديناسألا ىف لهاستلا .مهريغو ثيدحلا لهأ دنع ٌروجي :ىناثلا
 ٍتافص ىَّرِس ايف .اهفعض نايبب ماتها ريغ نم ٍةفيعضلا ثيداحألا عاونأ نم ,عوضوملا
 .امهريغو مارحلاو لالحلا نم ةعيرشلا ماكحأو ىلاعت هلا

 رئاسو بيهرتلاو بيغرتلا نونف رئاسو لامعألا لئاضفو .صصقلاو ,ظعاوملاك كلذو
 :كلذ وحن ىف لهاستلا ىلع صيصتتلا هنع انيور نمو .دئاقعلاو ماكحألاب هل قلعت الا ام
 .”امههنع هللا ىضر ١7 ١ لبنح نب دمحأو ,ىدهم نب نمحررلا ٌدبع

 رظناو (لابعألا لئاضف ىف وجتلاو) .هدين اسأب (ماكحألا ثي ثيداحأ ف ددشتلا باب) ةيافكلا ىف .بيطخلا )1(

 .(1؟١/0) ملسم حرشل ىوونلا ةمدقم

 : لقي ملو - هب نابح نبا مزجف «اّبون موتكم مأ نبا نيبو لالب نيب ليللا ناذأ لعج ناك -
 باب انحتف ولو .دعبت ال بلقلا ىوعدف كلذ عمو .ديعب وهو -هخيش لاق | ؛لعل
 نم رأ م نكلو ؛ٌسوكعملا كلذ ىمسي نأ نكميو .نيثدحملا للع نم ريثك عفدنأل تاليوأتلا
 ظاو/٠:1 «تهتنا .هل ضرعت

 : نساحملا 3

 .ر/ "م تهش نأ .دمحم نب ىيح و ,نينايفسلا «ٌبيطخلا» داز :ةدايز»

 .ىلهذلا وه ءدمحم نب ىبحيو ١١6( ,86١ص) ةيافكلا ىف -



 51 بولقملا ةفرعم : نو رشعلاو ىناثلا عونلا

 هللا لوسر لاق :هيف لقت الف ٍدانسإ ريغب فيعضلا ٍثيدحلا َةياور ٌتدرأ اذإ :ثلاثلا

 :هيف لوقت امنإو .كلذ لاق ل هنأب ةمزاجلا ظافلألا نم اذه هبشأ امو ءاذكو اذك هلل

 ,هنع ءاج : :وأ ,هنع درو :وأ ءاذكو اذك هنع انغلب :وأ ءاذكو اذك لك هللا .لوسر نع َىوَر

 :لوقت امنإو .هفعضو هتحص ىف كشت ايف مكحلا اذهو .كلذ هبشأ امو ؛مهضعب ىوَر :وأ

 ."''ملعأ هللاو ءالوأ هانحضوأ ىذلا هقيرطب هتحص كل رهظ ايف لَك هللا لوسر لاق

 ف حف
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 طخب ءىبلحلا سمشلاو نيدلا نيز همعو «ميدعلا نبا نيدلا رصان ةءارق غالب (أ )١5 ص شماه ىلع )١(

 .ىقارعلا



 نورشعلاو ثلاثلا عونلا

 هتياور ت نمو .هئياور لبقت نَم ٍةفص ةفرعم (و [و/3717/]

 ليدعتو قيثوتو حرجو ٍحدق نم كلذب قلعتي امو

 الدَع نوكي نأ هتياورب جتحي نميف طرتشي هنأ ىلع هقفلاو ثيدحلا ٍةمثأ ريهامج عمجأ
 مراوخو قسفلا بابسأ نم الاس ءالقاع اغلاب السم نوكي نأ :هليصفتو .هيوري امل اطباض
 نم َّْدَح نإ هباتكل اطباض ,هظفح نم تَّدَح نإ اًظفاح ,لفغم ريغ اًظقيتم .*ةءورملا
 هللاو .ىناعملا ليحي امب اًناع نوكي نأ كلذ عم هيف طرتشا ىنعملاب ثدحي ناك نإو .هباتك
 .ملعأ

 :لئاسمب ةلمجلا هذه حضونو

 تبثت ًةراتو .هتلادع ىلع '')نيلدعُم .صيصنتب تبثت مرا ىوارلا ٌةلادع :اهادحإ
 ًءانثلا عاشو ملعلا لهأ نم مهوحنوأ لقنلا لهأ نيب هثلادع ترهتشا نمف ؛ةضافتسالاب

 .ىلي ايف ةعبارلا ةلأسملا رظنا .اّذق .ةينثتلا ىلع (غ) ىف هطبض )١(

0711 

 : نساحملا كك

 دحأ اهطرتشي م ةءورملا نإ «بيطخلا» لوقب قيس ام ىلع ضرتعي ال : :ةدئاف»
 .« ىعفاشلا» الإ

 .نوذرب ىلع ضكري هآر هنأل صخش ٌتيدح كرت هنأ «ةبعش» نع قأيس : :لوقن انأل

 و/١5 «تهتنا .ةءورملا رابتعاب ديدشتلا «ةبعش» بهذم نأ ىضتقي اذهو

 دالخ نبا ىضاقلل ,لصافلا ثدحملاو ١54 :دحاولا ربخ باب .ىعفاشلا مامالل ةلاسرلا رظنا -
 نم فصو باب) ىدادغبلا بيطخلل ةيافكلاو 207 ص (هنع ذخألا قحتسي نميف لوقلا باب) ءىزمرهمارلا

 ؟ 848



 نيح هتياور درت نمو هتياور لبقت نم ةفص : نو رشعلاو ثلاثلا عونلا

 وه اذهو .اًصيصنت هتلادعب ٍةدهاش منيب نع كلذب هيف ىغتسا ءةنامألاو ةقثلاب هيلع |

 ."هقفلا لوصأ نف ىف دامتعالا هيلعو «ىعفاشلا» بهذم ىف حيحصلا

 ,كلام» :ب كلذ لّثمو .""'«ظفاحلا ببيطخلا ركب وبأ» ثيدحلا لهأ نم كلذ ركذ نمو

 نب ىيحيو «لبنح نب دمحأو ,عيكوو .كرابملا نباو .ثيللاو ءىعازوألاو ,نينايفسلاو ,ةبعشو

 لأسُي الف ؛(""رمألا ةماقتساو ركذلا ةهابن ىف مهارجم ىرج نمو «ىنيدملا نبا ٌلعو .نيعم

 .نيبلاطلا ىلع هّرمأ ىفخ ْنَم ةلادع نع لأسُي امنإو .مهاثمأو ءالؤه ٍةلادع نع

 وهف .هب ةيانعلا ٍفورعم ملع ٍلماح لك : لاقف اذه ىف «ظفاحلا ربلا دبع نبأ» ٌمسوتو

 َملعلا اذه ٌلمحي“ : هلكت هلوقل .هحرج نيبتي ىتح ٍةلادعلا ىلع اًربأ هرمأ ىف لومح لدع

 .9«هلودع ٍفلخ لك نم

 .ملعأ هللاو *,ٌيضرم ريغ ٌعاستتا هلاق ايفو

 )١( :لصافلا ثدحملا  2٠05ةرقف 5١5.
 ٠ نم

 ءاّمامإ رشع دحأ ىلع انه حالصلا نبا رصتقا دقو .ةلادعلاب روهشملا ثدحملا باب (ةيافكلا) :ىف (؟)

 ,ناطقلا ديعس نب ىيحيو ءديز نب دامح : :مه نوقابلا ةسمخلا (ةيافكلا) ىف «بيطخلا» مهب لثم رشع ةتس

 .ملسم نب نافعو نوراه نب ديزيو .ىدهم نب نمحر لادبعو

 .87 ص (ةيافكلا) ."مهفلاو ةريصبلاو قدصلاب راهتشالاو” ()

 .08 58/١, :ديهمتلا ءربلا دبع نبا (8)

 ك0 ممم سلا

 : نساحملا 3

 ثيدح نم اًعوفرم َىور هنإف .حصي مل ثيدحلا نأ :ىضرم ريغ هنوك هجو :ةدئاف»

 : « ىنطقرادلا» لاقو ."افعض اهلك ىفو , «مهريغو دوعسم نباو ةريره ىلباو ديز نب ةماسا

 نع ىرذعلا نمحرلادبع نب ميهاربإ نع وه امنإ اًدنسم ىنعي  اًعوفرم حصي ال“

 -ديناسأب ةريره ىبأو ديز نب ةماسأ نع ىور” :«ربلادبع نبا» لاقو “'"'!هلكي ىبنلا

 ىف «هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي» :ِكَك هلوق باب ىف ءاًعوفرم مهثيدح نم بيطخملا هجرخأ )١(

 78-219 (ثيدحلا باحصأ فرش)

 لوسر لاق :لاق ءىرذعلا نمحر لا دبع نب ميهاربإ نع ةعافر نب ناعم ثيدح نم بيطخلا هجرخأو (؟)

 .عوضوم مالك هنأك :لاقو ثيدحلا اذه نع دمحأ مامإلا لأس هنأ ىيحي نب ىنهم نع هيف دنسأو .هركذف كك هللا

 -ىلع ةطقن نبا كاردتسا ىفو (15) هب سأب ال ةعافر نب ناعم :لاقو . ..حيحص وه .ال :دمحأ لاقف



 حالطصالا نساحيو حالصلا نبا ةمدقم 1

 نيفورعملا تاقثلا ٍتاياورب هئاياور ربعي ٌنأب ءًطباض ىوارلا ُنوك ُفَرعُي :ةيناثلا |
 ال ًةقفاوم وأ .مهتاياورل يتعملا ثيح نم ولو ةقفاوم هتاياور اندجو نإف «ناقنإلاو طبضلاب
 نيثك هاندجو نإو ؛ّنبث اًطباض هتوك [ظ/11] ذئنيح انفّرع ,ةردان ةفلاخملاو .بلغألا ىف
 .ملعأ هللاو ,هثيدحب جتحن مو هطبض لالتخا انفرع ممل ةفلاخملا

 نأل ,روهشملا حيحصلا بهذملا ىلع يبس ٍركذا ريغ نم لوبقم ليدعتلا : :ةثلاثلا

 بكتري مل ءاذك لعفي م: :ّلوقي نأ ىلإ لّدمملا جوي كلذ نإف ' .اهركذ بعصي ريك هبابسأ
 .اًدج قاش كلذو ,هك رتب وأ هلعفب قسفي ام عيمج ددعيف ؛ءاذكو اذك لعف أ

 1 حرجي ايف نوفلتخي سانلا نأل .ءببسلا َنيبم اًرَسَفُم الإ لبَقُي ال هنإف .حرجلا امأو
 ل .حرجب سيلو اًحرج هدقتعا ٍرمأ ىلع ًءانب حرجلا مهّدحأ قلطيف .حرجي ال امو
 | هقفلا ىف ٌررقم ٌرهاظ اذهو ؟المأ حرج وهأ : :هيف َرظنَيل هببس نايب نم دبالف ٠ ,رمآلا

 ل ل

 ناكل حص ولو ههب جاجتحالا حصي الف ذئنيحو ''.“ةميقتسم ريغ ةيرطضم اهلك -
 نب رمع» نأ .ديج دنسب ءاج دقو .كلذ ىلع ءالعلا نم ةعامج هلمح (ى رمألا ىلع الومح
 هَدَح ىف اًدولجي الإ ,ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملا” : ىسوم بأ ىلإ بتك «باطخلا
 ُنبا» لاق ام ىَّرقي اذهو “بسن وأ ٍءالو ىف اًئينَظ وأ روز ةداهش هيلع ايري وأ
 ناكل ثيدحلا حص ولو دقت اك ملعلا ةلمحب صوصخم .ربلادبع نبا مالك نكل «ربلادبع
 ظ ي/:١ «تهتنا .كلذ نم ىوقأ

 لمحي“ : لك ىبنلا نع ثدح ,قشمد لهأ نم ىرذعلا نمحرلادبع نب ميهاربإو 2١7/١(: شماه) لاكإلا -
 . نب ليعامسإو ,ملسم نب ديلولاو ,ىمالسلا ةعافر نب ناعم هنع ىور .ثيدحلا «هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه
 ها .«ةبحص هل تسيل ميهاربإو ءلسرم وهو .شايع

 فلتخم نم رجح نبا هجرخأ ثيدحلاو 088/١( ديهمتلا) ىف ,ثيدحلا اذه ربلا دبع نبا ديناسأ رظنا )١(
 .(ةباصإلا) ىف فلألا فرح نم عبارلا مسقلاب «ىرذعلا نمحر لادبع نب ميهاربإ» ةمجرت ىف هقرط

 باب) هننس نم ماكحألاو ةيضقألا باتك ىف ىنطقرادلا اهجرخأ .هنع هللا ىضر رمعل ءاضقلا ةلاسر نم (5)
 ننسلا ىف ىقهيبلا اهجرخأو (1306 ح) نيقي رط نم (ىرعشأالا ىسوم ىبأ ىلإ هنع هللا ىضر رمع باتك
 ةلاسر) ىف نونحس دمحأ روتكدلا ليمزلا ذاتسألا مهاصقت مج ددعو .تاداهشلا باتكو .ءاضقلا باتك .ىربكلا
 ,ىفارشإب .مالسإلا مولع ىف ةلودلا هاروتكد ةجردل (قيقحتو قيثوت :باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأل ءاضقلا
 .طابرلاب ةينسحلا ثيدحلا رادب ةطوطخم



 للا هتياور درت نمو هتياور لبقت نم ةفص : نو رشعلاو ثلاثلا عونلا

 لثم .هداقنو ثيدحلا ٍظاَفُح نم ةمئألا ٌبهذم هنأ ''«ٌظفاحلا ٌبيطخلا» ركذو .*هلوصأو

 حرجلا هريغ نم قبس ةعامجب «ىراخبلا» جتحا كلذلو .امهريغو «ملسمو ,ىراخبلا»

 نب مصاعو ءسيوأ ىبأ نب ؛ ليعامسإكو ءاهنع هللا ىضر سابع نبا ىلوم ةمركع :ك مط

 . رهتشا ةعامجو ,ديعس نب ديوس : :ب «ملسم» جتحاو .مهريغو ءقوزرم نب و رمعو ىلع

 نأ ىلإ اوبهذ مهنأ ىلع ناد كلذو ؛«قناتسجسلا دواد وبأ» لعف اذكهو .مهيف ُنعطلا '

 .ةفلتخم ةضماغ لاجرلل داقنلا ٌبهاذمو ,.**هّببس سف اذإ الإ تبثي ال حرجلا

 ١ حّلصي ال ام ركذف .هجرج ىف رسفتسا نم رابخأ .ضعب ىف اًباب ''(ٌبيطخلا» دقعو

اقف ؟نالف ثيدح تكرت مل: هل ليق هنأ «ةبعش» نع اهنم .اًراج
 ىلع ضكري هتيأر” : :ل

 حلاصلا ثيدح نع. لئس هنأ «ميهاربإ نب ما نع هنو .“هثيدح ٌتكرتف نوذرب ْش

 )١( ص) ؟ال وأ فشك ىلإ جاتحي له. حرجلا ىف :لوقلا باب .ةيافكلا ىف ٠8 0

  1)١؟( ص (ةلادعلا.طقسي الام ركذف حرجلا ىف رسفتسا نم رابخأ ضعب ركذ باب) ةيافكلا ىف ١1-1

 :نيحورجملا ىف ناب نباو ١/0".

 : نساحملا ن

 .روهشملا ىلع ليدعتلا ىف هلثم رم اك .كلذ طرتشي ال هنأ ىلإ موق بهذو :ةدايز»

 بابسألاب اًناع ناك نإ :ليقو .ليدعتلا نود حرجلا ىف قالطإلا ىفكي :لاق نم ٌبرْغَأو

 «تهتنا .لوصألا نف ىف ةلدألا ريرقتو .اهنم دحاو ىف فكي مل الإو .|مهيف قالطإلا ىفك
 ظ/ ْ ١

 نإو حرجلا مهدنع تبثي مل نوكي نأ زاوجل ,كلذ مزلي ال :لاقي دق :ةدئاف» * *

 ةرّسفم ءايشأ ىلإ بسنو الإ مهنم صخش نم ام نيروكذملا نإف : :برقألا وه اذه .رسف

 مهيدحب ذخأ نم دنع تبثت مل اهنكلو ؛موقلا بتك عجاري نم اهفرعي ءهريغو بذك نم

 و/ 17 «تهتنا .مهلع ىورو مهقثوو
 للا

 .ناخيشلا مهل جرخأ نيحورحجم (١٠؟/١) ميقنتلا حيضوت ىف رظناو -
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 هللاو .“دامح طختماف ةملس نب دامح دنع اًموي هوركذ ؟ حلاصب ("7هنَضي ام” :لاقف .ىّرملا
 .ملعأ

 درو ةاورلا حرج ىف ٌسانلا ٌدمتعي اغنإ :لوقي نأ لئاقلو :هللا هاقبأ خيشلا لاق
 القو .ليدعتلاو حرجلا ىف وأ ءحرجلا ىف ثيدحلا ٌةمئأ اهفنص ىتلا بتكلا ىلع .مهثيدح
 .فيعض نالف :مهوق درج ىلع 19/591 نورصتقي لب .ببسلا نايبل اهيف نوضرعتي
 وحنو ,تباث ريغ ثيدح اذهو .فيعض ثيدح اذه :وأ ؛كلذ وحنو .ءىشب سيل نالفو

 .رثكألا بلغألا ىف حرجلا باب ٌدسو .كلذ ليطعت ىلإ ىضفي ببسلا ٍنايب طارتشاف .كلذ
 نأ ىف هاندمتعا دقف .هب مكحلاو حرجلا ٍتابثإ ىف هدمتعن مل نإو كلذ نأ :هباوجو

 ًةبير مهيف اندنع عقوأ كلذ نأ ىلع ًءانب .كلذ ّلثم هيف اولاق نم ثيدح لوبق نع انفقوت
 ."!ققوتلا اهلثم بجوي

 لو هئيدح انلبق ,هتلادعب ةقثلا َبَجوَأ هلاح نع ٍثحبب ؛مهنم ةبيرلا هنع تحازنا نم مث
 نم حرجلا اذه لثم مهَّسم نمت ءامهريغو (نيحيحصلا) ابجاص مهب جتحا نيذلاك ,فقوتن
 ."'هلعأ هللاو ,”نسح ٌصلخَن هنإف كلذ مهفاف .مهريغ

 [ت1 دحر بيطخلا عابس هيلع هب قوثوم لصأ ىف اذك ديقم .عّنصُي :فلؤملا لاق] : ص شماه ىلع .
)١( 

)0( 
 .8864/7 :نازيملاو ؟الا/١ نابح نبال نيحورجملا ىف .ىرملا ريشب نب ,حلاص نع انه امو
 )6/١."(. ةرصبتلاو )١5١( ىقارعلا دييقتو )٠١7, ٠١8( ةيافكلا رظنا (؟)
 دبع هبتك .اًامس ىبلحلا ليلخ نب دمحم نيدلا سمشو ,نمحرلا ديع نيدلا نيز همعو لع ثحب ةءارق ميدعلا نبا نيدلا لاك ةاضقلا ىضاق دلو دمحم نيدلا رصان غلب :ىقارعلا طخب (ب/١7) ص شماه ىلع (9)

 يس سيم

 ش :نساحملا #*

 نأ ىرت الأ ؛فقوتلا بجوت ال ةبيرلا نأ ةهج نم .رظن هيف صلخملا اذه :ةدئاف»
 ىلع اوقبطأ اذإ اهيسال ءالَسُم ذخؤي حصنلاو ةنايدلاو فاصنإلا لهأ نأشلا اذه نيبصتنملا ةمئألا مالك امإو ؟ةبيرلا مايق عم مكحي نأ زوجي هنإف دوهشلا ىف باترا اذإ ىضاقلا
 «ىعفاشلا مامإلا» و .هلمأت نمل حضاو كلذو .كورتم وأ باذك هنأ وأ ءلجرلا فيعضت
 . و//57 «تهتنا .كلذب هّدرو .“"ثيدحلاب ملعلا لهأ هتبثي ال ثيدح اذه” : عضاوم ىف لوقي



 انكر هتياور درت نمو هتياور لبقت نم ةفص : نو رشعلاو ثلاثلا عونلا

 ؟نينثا نم دبال وأ ءدحاو لوقب ليدعتلاو ٌحرجلا تبثي له :هنأ ىف اوفلتخا :ةعبارلا

 نم مهنمو ؛تاداهشلا ىف ليدعتلاو حرجلا ىف اك نيئثاب الإ كلذ تبثي ال :لاق نم مهنمف

 ءدحاوب تبثي هنإ :هريغو «'بيطخلا ركبوبأ ظفاحلا» هراتخا ىذلا حيحصلا وهو لاق

 فالخب ءهليدعتو هيوار حرج ىف طرتشي ملف ءربخلا لوبق ىف طّرتشُي مل ددعلا نأل

 .”ملعأ هللاو ."'تاداهشلا

 .(97) هولدع .نمل مهليدعت لوبقملا ددعلا ىف لوقلا باب :ةيافكلا (1)

 :ىسافلا نبا طخب (غ) لصألاب ةقصلم ةقرو ىلع ةرط (؟)

 لدع اذإ :ةداهشلا بايو ربخلا باب ىف نويلوصألاو ءاهقفلاو نوثدحملا فلتخا : ضايع ىضاقلا لاق]

 ملعي مل ام داز حرجملا نأب ةجحلا عم ءاملعلا عامجإ كلذ ىف اوكحو .ىلوأ حرجلاف .نورخآ هحرجو الجر نولدعم

 «ركب ىبأ ىضاقلا» دنع ,كلذكف أوواست نإف .رثكأ نيحرجملا ددع ناك اذإ اذه ىف فالخ الو ,ءنيب وهو .لدعملا

 نيلدعملا ددع ناك نإف .لدعألاب ىضَقِي :ليقو ءقفاكتلا دنع رمألا فقوت ىلإ ةيكلاملا ضعب بهذو .روهمجلاو

اذهو : « ىجابلا» لاق ٍليدعتلا حيجرت ىلإ ةفئاط تيهذو .ةمدقتملا ةلعلل «حرجلا ميدقت ىلع روهمج ا ,رثكأ
 

 ل ؛عماجلا نم سمأ ىقراف ام: :لدعملا لاق ول امأف .رخآلا هملعي اسف اذه تبنأ دقو :و :نيتداهشلا ن نيب ىنانت

 ناك اذإ :«ىمخللا» لاقو .هجولا اذهل ءانياحصأ نم فقوت نم فقوت لعلو «ناتداهشلا تضراعت دقف ءاذه

 هيلإ راشأ ام وحن اذهو- بذاكت هنأل لدعألاب :ىضق .هلعف لعف وأ سلجي ىف هلاق مالك نع كلذ ىف اههفالتخا

 لدعملا ةداهش تدعابت نإو .روهمج لا لوق عجري هيلإو «حرجلا بلغ نينيابتم نيسلجم نع ناك نإو -« ىجابلا»

  «حرجلا ميدقتب هيلع دهش نيح ناك هنأ ملعي نأ الإ ,هيف فلتخي ال امم اذهو ءامهارخآب ىضق .حرجملا ةداهش نم

 ضرامت دنع لصألا ىلإ عجرن مث :ىضاقلا لاق . حرجلا بلغيف ءنآلا هيلع وه ام بسح كاذ ذإ ةلادعلا رهاظ

 هل مدقت ام ىلع هتلادع تضم ةداهشلا هذه لثم ُدعب تءاجو ةلادعلا ىلع الومحم لبق ناك نإف :نيتداهشلا

 ضراعلا حجرتي لهو .لوألا همكح ىلع ىقب .كلذ ريغ ىلع ناك نإو .ناتداهشلا تطقس ذإ .هلاح نم فرعو

 [...؟ مدقتملا فالخلا ىلع ةرثكلاب فقوتلاب لوقلا عم

 .(11 - 44) هيف ناقرقفي امو تافصلا نم دهاشلاو ثدحملا هيف ىوتسي ام باب (ةيافكلا) ىف رظناو

 :نساحملا *

 0 وأ لدعم ءافتكالا ءاضيأ ايلا ىف «فسوي قو ةفينح ىبأ» نع : : ةدئاف»

 :ةيافكلا) رظناو (ه 0-40) هتقو مامإ ,راظنلا ىلوصألا ىعفاشلا هيقفلا ,ىربطلا وه ,بيطلاوبأ ىضاقلا -

 )١57(. ىقارعلا دييقتو (14



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 254

 اع يخي ٌلدعملا نأل .مّدقم ٌحرجلاف ؛ليدعتو حرج ,صخش ىف عمتجا اذإ :ةسماخلا
 ,رثكأ نيلدعملا ٌددع ناك نإف .لّدعملا ىلع َىِفَح نطاب نع ربخي حراجلاو .هلاح نم َرهظ
 «”هانركذ امل .ىلوأ حرجلا نأ .روهمجلا هيلع ىذلاو ٌحيحصلاو .لا ليدعتلا :ليق دقف
 .ملعأ هللأو

 ىنثدح” :لاق اذإف ءلّدحملا ةيمست ريغ نم ماهبإلا ىلع ليدعتلا ئرجي ال : : ةسداسلا
 ىفريصلاو ,"”ظفاحلا ٌبيطخلا» هركذ ايف هب فتكي مل .هيلع اًرصتقم ءكلذ وحن وأ «ةقثلا
 علطا دق هريغو .هدنع دقن نوكي دق هنأل كلذو . .كلذب ىفتكا نمل اًقالخ ءامهريغو «ةيقفلا
 لب .فرعي تح هيمَسُي نأ ىلإ جاتحيف .عامجإلاب وأ .هدنع خراج وه اب هحرج ىلع
 لئاقلا ناك نإف .اًددرت هيف "”بولقلا [ظ/79] ىف عقوي ءبيرم هتيمست نع هبارضإ
 .نيققحملا ضعب هراتخا ام ىلع هبهذم ىف هقفاوي ْنَم قح ىف كلذ ًأزجأ ' ءااع كلذل

 ِهّمَسَأ م نإو ةقث وهف هنع تيور نم ّلك : :لاق اذإ ملاعلا نأ ظفاحلا '”ٌبيطخلا ركذو
 ىلع اذهو .هذه هتيكزتب لمعن ال انأ ريغ هل ايكَرُم نوكي هنإف هّمسُي مل نم نع ىور مث
 .ملعأ هللاو ,هانمدق ام

 دنع هل هنم اليدعت هنع هتياور لجن مل .هامسو ٍلجر نع ٌلْذَعلا ىور اذإ :ةعباسلا
 باحصأ ضعبو ثيدحلا لهأ ضعب لاقو .مهريغو ثيدحلا لهأ س ءالعلا رثكأ
 .ٌليدعتلا ٌنمضتي كلذ نأل هل هنم ًاليدعت كلذ ٌلَعِجُي :ىعفاشلا

 )١( ىقارعلا ةرصبت رظناو (9؟ :ةيافكلا) ىف ,ىدادغبلا ءركب وبأ )١/١4(.

 ) )0.[بلقلا ىلإ :ص ىف

 رابتعاب ءاهنع هللا ىضر ,ىعفاشلاو كلام مهبأ ام )1710/١-715( ةرصبتلا ىف رظناو (1؟) :ةيافكلا ىف (9)
 .؟نوكي نم ؛ةقثلا  ىتثدح :وأ ,ىنربخأ :الاقف ءاهخويش
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 : نساحملا 2

  قلطي ن دأب ءاهقفلا دنع طورشم حراجلا ميدقت م .ظفحألاب حجري ليقو : ةدايز»

 “هتلاح تنسحو بات هنكل ,حراجلا هركذ ىذلا ببسلا تفرع” :لدعملا لاق نإف .لدعملا
 لبقت ال هنإف .هلَ ىبنلا ىلع بذكلا ريغ ىف :ةياورلا ىف اذه لحو .لدعملا مدقي هنإف

 و/١1 «تهتنا :قأيس اك .بات نإو هتياور.



 556 هتياور درت نمو هتياور لبقت نم ةفص : نو رشعلاو ثلاثلا عونلا

 هنع هتياور نمضتي ملف ؛ رلدع ريغ نع َىورَي نأ روحي هنأل .لوألا وه حيحصلاو

 ةحصب هنم اًمكُح سيل .ثيدح قفو ىلع هايتف وأ ماعلا لمع نإ لوقن اذكهو .هليدعت

 .ملعأ هللاو .هيوار ىف الو هتحص ىف هنم اًحدق تسيل ثيدحلل هتفلاخم كلذكو .ثيدحلا كلذ

 : ماسقأ انهله انضرغ ىف ىهو لوهجملا ةياور ىف :ةنماثلا

 دنع ٍةلوبقم ريغ هتياورو ءاًعيمج ُنطابلاو ٌرهاظلا ٌثيح نم ةلادعلا ٌلوهجملا :اهُدحأ
 .الوأ هيلع انهبن ام ىلع .”ريهامجلا

 دقف .ٌروتسملا وهو ءرهاظلا ىف ٌلدع وهو ةنطابلا هّيلادع ٌتلهُج ىذلا ٌلوهجملا : : يناثلا

 اذهف .هيطاب ةلادع ْفَرعُت الو ٍرهاظلا ىف الدع نوكي نم روتسملا : :'''انتمئأ ضعب , لاق

 عطق هبو «نييعفاشلا ضعب لوق وهو .لوألا ةياور در نم ضعب هتياورب سب لوهجملا

 نظلا نسح ىلع ٍنبَم رابخألا ّرمأ نأل :لاق .«ىزارلا ٌبويأ نب ميلس مامإلا» '"ههنم

 رصتقاف ,نطابلا ىف ةلادعلا ٌةفرعم هيلع رذعتي نم دنع نوكت رابخألا ةياور نألو ,ىوارلاب

 رذعتي الو ماكحلا دنع نوكت اهنإف ,ةداهشلا قرافتو .رهاظلا ىف كلذ ةفرعم ىلع اهنم

 .نطابلاو ٍرهاظلا ىف ٌةلادعلا اهيف ريتعاف .كلذ مهيلع

 نم ريثك ىف ىأرلا اذه ىلع لمعلا َنوكي نأ هبشيو [و/] :هلل هاقبأ خيشلا لاق

 ةربخلا ترذعتو مي دهعلا مداقت نيذلا ةاورلا نم دحاو ريغ 2 ,ةروهشما ثيدحلا بتك

 )١( ىقارعلا دييقت رظنا )١50( ةرصبتلاو )7/١؟؟( ٠

 ' « حتفلا وبأ «ىزارلا بويأ نب ميلسو» [مهنم ةعامج] : ص شماه ىلعو .(ع) ىف نتملاو لوصألا )0

 ١ خيشلا هحرش (ةيعفاشلا عورف ىف ءرصتخملا) باتك هلو ةيعفاشلا ةمئأ نم :ه441/ ةنس مزلقلا رحب ىف قيرغلا

 .هقفلاو وحنلاو هبيرغو ثيدحلاو ريسفتلا ىف فنصو (ةراشإلا) هابسو فه١121ت ىسدقملا ميهاربإ ني رصن

 .(118 ت ؟7”١/١) ىوونلا بيذبت ,ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط عم رظنا

 : نساحملا 2

 [ور/ 259] «تهتنا .اذه لثم لبقي «ةفينح وبأ» : ةدئاف



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم كلا

 ةياور لبقُي ال نم .ةلادعلا لوهجملا ةياور لبقَي دقو .نيعلا لوهجملا :ثلاثلا
 .ةلاهجلا هذه هنع تعفترا دقف ءهانّيعو نالدع هنع ىور نمو .نيعلا لوهجملا

 دنع لوهجملا نأ : "'اهنع ليس لئاسم ةيوجأ ىف «ىدادغبلا ٌبيطخلا ركب وبأ» ركذ
 ,دحاو وار ةهج نم الإ هنيدح فّرعُي مل نمو .ايلعلا فرعي مل نَم لك وه ثيدحلا باحصأ

 قاحسإ ىبأ ريغ مهلع ورب | «ناّدَخ ىذ نب ك0 .ىئاطلا رابجو ءرم ىذ و رمع » : لثم

 نب ٌّىَرِج» لثمو .ىبعشلا ريغ هنع ىوار ال ''«نزيم نب زاهزملا» لثمو .ىعيبسلا
 . داق الإ هنع وري مل .«بيلك

 .اضيأ ٌئروثلا «زاهزطا» نع ىوَر دق :تلق

 نم نانثا لجرلا نع ّىوري نأ ,ةلاهجلا هب ٌعفترت ام لقأو” :«ٌبيطخلا» لاق

 انمّدق امم اذهو '”.“هنع |هتياورب ٍةلادعلا مك هل تبثي ال هنأ الإ . ..ملعلاب نيروهشملا

 .ملعأ هللاو ,هتايب

 مطل سيل ةعاج ُثيدح (هحيحص) ىف ىراخبلا جّرخ دق :هللا هاقبأ ىلمملا خيشلا لاق

 كلذكو مزاح ىبأ نب سيق ريغ هنع وري مل « *«ىملسألا ٌسادرم» : مهنم ءدحاو وار ريغ

 م «ىملسألا بعك نب ٌةعيبر» : مهنم ءِدجاو ريغ مه ىوار ال موق ثيدح «ملسم» جرخ

 نع جرخي دق ىوارلا نأ ىلإ ٌريِصَم اهنم كلذو .""نمحرلادبع نب ةملس ىبأ ٌريغ هنع وري

 هتلمجب كلذ ركذ بيطخلاو» :بيطخلا اهنع لئس لئاسم ةيبوجأ ىلإ فنصملا هازع ام ىف ىقارعلا لاق )١(

 .«اهتع لئس لئاسم ىلإ كلذ هوزع ىف ةعجنلا دعبأف هنم لقنلا ريثك فنصملاو .ةيافكلا باتك ىف .هيف ةدايز عم
 /١51. دييقتلا

 ش .(ةلاهجلا هنع عفترت هب امو لوهجملا ركذ باب) ةيافكلا ىف رظنا
 ىبأ نبا هركذ ىذلاو .فنصملا هعبتو ةانثملا ءايلاب ءنزيم :زاهزه دلاو ىمس بيطخلا :ىقارعلا لاق (؟)

 دييقتلا) ظفللا ىف هلامأ مهضعب لعلو .ءايلاب خسنلا ضعب ىفو .فلألاب نزام هنأ ,ليدعتلاو حرجلا ىف متاح
 .ءايلاب .نزيم نب :ةيدنطلا ةعبطلا ىف وهو (4١0ت) ءاهلا دارفأ :متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا عم (5

 .(ةلاهجلا هب عفترت امو لوهجملا ركذ باب) ىف ءءالؤه عم نيرخآ «بيطخلا» ركذ (9)

 .ةلاهجلا هب عفترتامو لوهجملا ركذ باب 88 :ةيافكلا (5)

 .«نوحلاصلا بهذي» ثيدح 197/١١( ىرابلا حتف) .نيحلاصلا باهذ باب «قاقرلا باتك ىف (5)

 ةمئألا طورش رظناو (185/؟17 ح) هيلع ثحلاو دوجسلا لضف باب .ةالصلا ك ءملسم حيحص (1)

 .طخ (506 ل) رهاط نبال



هتياور درت نمو هتياور لبقت نم ةفص :نو رشعلاو ثلاثلا عونلا
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 فالخلا هاجتا وحن هجتم كلذ ىف فالخلاو .""هنع دحاو ةياورب اًدودرم الوهجم هنوك

 ."'هلعأ هللاو ءهاتمدق ام ىلع .* ليدعتلا ىف دحاوب ءافتكالا ىف فورعملا

 :ىسافلا نيا طخب (غ) شماه ىلع )١(

 .ةعيبرو سادرمب هيلع درلا حصي الو .بيطخلا لقن :باوصلاو .ءبيطخلا ىلع درلا حصي ال :ىوونلا لاق]

 اسيلف اذه عمو .تتيث ول مهنايعأب ةلاهجلا انرضت الف .لودع مهلك ةباحصلاو .ناروهشم نايباحص اهنإف

و ؛ءاللغلا هفرعي الأ :لوهجملا ىف طرش هنأل «بيطخلا » هلقن ام ىلع نيلوهجمب
 لب ,ملعلا لهأ دنع نافو رعم ناذه

 دقو .ثيدحلا لهأ نع بيطخلا لقن افلاخي مل «اًلسمو ىراخبلا» نأ انركذ اه لصحف :ىوونلا لاق .ناروهشم

 دحاو الإ هنع وري مل نم لك نأ :«ربلا دبع نبا» نع :نيعبرألاو عباسلا عونلا ىف [حالصلا نبا] خيشلا ىكح

 نب ورمعو» دهزلا ىف «رانيد نب كلام» راهتشاك ,ملعلا لمحت ريغ ىف اًروهشم نوكي نأ الإ «مهدنع لوهجم وهف

 .|ملعأ هللاو .ةدجنلا ىف «برك ىدعم

 )18/١(. بيرقتلا ىف ىوونلا صن ىلع لباق

 ةءارق ميدعلا نبا نيدلا لاك ةاضقلا ىضاق دلو دمحم نيدلا رصان غلي :(ب/١7) ص شماه ىلع (؟)

 نب ميحرلادبع هبتك .اًعامس ىبلحلا ليلخ نب دمحم نيدلا سمشو نمحرلا دبع نيدلا نيز همعو ىلع ثحب

 .نيسحلا

 ممسسسسسس ااا

 .:نساحملا *

 مزلي الو ..ديعب وهو ءاًضيأ ليدعتلا ىف نيلدع ةياور درجمي «نابح نبا» ىفتكا : ةدئاف» ش

 ىف ةروكذملا لثملا نأل ءركذ ام ىلإ اهريصم َّركُذ امم «ملسمو ىراخبلا» جارخإ نم

 ,ِلَو ىبنلا باحصأ نم لجر نع :لاق ول وهو .رضت ال ىباحصلا نيع ةلاهجو ,ةياحصلا

 ىعباتلا ريغ ايوار هل دجن مل اذإ فورعملا ىباحصلا نإ «مكاحلا» لاق دقو .اًيفاك كلذ ناك

 جتحا دقف .اعيمج اهطرش ىلع وه ذإ .هثيدح انححصو هب انججتحا .فورعملا دحاولا

 . سيق ثيدحب «ملسم»و «(0هدحلاصلا بهذي” : سادرم نع سيق ثبيدحب «ىراخبلا»

 ٠ سيق ريغ وار املا سيلو (7””...انلمعتسا نم” :ةريمع نب ُىدع نع

 -دقف ءسادرم نع ةياورلاب درفني مل اًسيق نإ :هريغو «مكاحلا» مالك ىلع لاقي مث

 )١( ىرابلا حتف) نيحلاصلا باهذ باب ,قاقرلا ك .ىراخبلا حيحص 191/1١(.
 هنع هللا ىضر ةريمع نب ىدع نع سيق ثيدح لامعلا اياده ميرحت باب ,ةرامإلا ك ,ملسم حيحص (؟)

 هب ىتأي الولع ناك ,هقوف امف اًطيخَم انمتكف لمع ىلع مكنم انلمعتسا نم) :لوقي ل هللا لوسر تعمس :لاق
 .(1877) ٠١ ) (ةمايقلا 'موي

 بلا نيم نيل نحب .سجع#( ى اء الثك ضلك. دل الك



 ' ّبذكلا لحتسي نمم نكي مل اذإ عدتبملا ةياور لبق نم مهنمو .لوأتملا يغو لوأتملا ٍقسفلا ... ىف ىوتسي .لوأتملا ريغو لوأتملا رفكلا ىف ىوتسا اكو ءهتعدبب ٌقساف هنأل ءاقلطم هتياور ةر نم مهنمف .”هيتعدب ىف رّفكي ال ىذلا عدتبملا ةياور لوبق ىف اوفلتخا :ةعساتلا
 . ارعو .نكي مل وأ هتعدب ىلإ ةيعاد ناك ءاوس«هبهذم [ظ/١] لهألوأ هبهذم ةرصن ىف
 نم َةيباطخلا الإ ءاوهألا لهأ ةداهش لبقأ” :هلوقل. «ىعفاشلا» ىلإ اذه ا" ههضعب
 ."“مهيقفاومل روزلاب ةداهشلا نوري مهنأل «ةضفارلا
 هس

 مل نم” ركذ امنإ .هتعدبب رفكي نم حالصلا نبا ركذي مل :نيدلا مجن انخيش لاق] :(غ) شماه ىلع )١(
 -' لقنب هيلع ضرتعاو .“قافتالاب هب جتحي مل هتعدبي رفك نم” :(هرصتخم) ىف انه «ىوونلا» لاقف .“هتعدبي رفكي
 نتم ىلع لبوق ...[انلبق الإو هتياور لبقت مل بذكلا زاوج هبهذم ناك نإ هنأ قحلا :لاقف ,هيف فالخلا بيطخلا
 ءاوهألاو عدبلا لهأ نع رابخألا ىف ءاج ام باب) )120-17١( بيطنلا ةيافكو )75/١( ىوونلل بيرقتلا
 .(مهتاياورب جاجتحالاو

 دييقتلا .«ةيافكلا باتك ىف ىعفاشلل هازع هنإف بيطخلا ركب ابأ ,مهضعبب فنصملا دارأ» :ىقارعلا لاق (')
 )١7١(. ةيافكلا ىف هرظناو .
 ح؛؟ مطر _____ ل __ لاس

 وبأ» :هنع ىور دقف ىملسألا ةعيبر امأو ءاًضيأ « ةقالع نب ٌةايز» ٍسادرم نع ىور <
 عباسلا عونلا ىف ٌتامتت ةلثمألا هذه قأيسو .«ءاطع نب ورمع نب ٌدمحمو ,ىفوجلا نارمع
 ىف اًروهشم ناك اذإ ٍدحاوب لوزت ةلاهجلا نأ «ربلا ديع نبا» نع ركذن كانهو .نيعبرألاو
 اذهو : ةدجنلاب «برك ىدعم نب ورمع» و .دهزلاب «رانيد نبتكلام» راهتشاك ءملعلا لمح
 ,ىدوراجلا نمحرلا دبع نب ديلولل «ىراخبلا» جرخأ دقو تيطخلا» ّقلطأ ام ٌفالخا
 ظر/2* «تهتنا .رذنملا هدلو ريغ وار هنع فرعي الو

 | :نساحملا *
 ,مهيهذم نم جرخ مهدنع بذك نمو .بذكلا نوز ربي ال ةيباطخلا :لاقي ال :ةدئاف»

 كلذل هلوق دمتعاف بذكلا زّوِجي ال نمم هنأ فرع ءاًئيش لاق اًضعب مهضعب عمس اذإف
 ؛قح هنأ فرعي اب ّدهش امنإ ,روزلاب دهش نوكي الف .هتداهشب دهشو

 ءالطاب الضأ هدابتعال هتداهش در بجوف .لطاب لصأ هتداهش هيلع ىنب ام :لوقن انأل
 و/ 46 «تهتنا .قح هنأ وه معز نإو

 ايس سا دي الكلاب ج0 يبا نوح بوو ذ ةيض' <معدّمع يس بسسس



هتياور لبقت نم ةفص :نو رشعلاو ثلاثلا عونلا
 للا هتياور درت نمو 

 اذهو .هتعدي ىلإ ةيعاد ناك اذإ لبقُت الو .ًةيعاد نكي م اذإ هنياور ُليَقُت :موق لاقو
 .ءاملعلا نم رثكألا وأ ريثكلا ٌبهذم -

 ةياور لوبق ىف هباحصأ نيب انالخ ,هنع هللا ىضر «ىعفاشلا» باحصأ ضعب ىكحو

 لوبق مدع ىف مهنيب فالخ الف ةيعاد ناك اذإ امأ” :لاقو .هتعدب ىلإ حدي مل اذإ عدنا

 ”*«هتياور

 ىلإ ةيعادلا“ :ثيدحلا ةمئأ نم نيفنصملا دحأ أ « قسبلا ناب نب نب متاحوبأ» لاقو

 نإف .ثيدحلا ٍةمئأ نع عئاشلل ٌدِعابم ٌديعب لوألاو ءاهالؤأو اهَدْعَأ ٌتلاثلا ٌفهذملا اذهو
 نع ع !

 هيفو ١١١ ىقارعلا دييقت «ىعبضلا نايلس نب رفعج» ةمحرت ىف ,تاقثلا خيرات ىف نابح نيا هلاق )١(

فتالا نم نابح نبا هاكح ايفو : ىقارعلا بقعو :صنلا
ور در كلام مامإلا نع ىوري هنإف ءرظن قا

 اًقلطم مهتيا

 .ةيافك ١١7( ص) :ه١ا .ةيافكلا ىف بيطخلا هلاق اك

. 
 مسسلل -

1 

 :نساحملا *

 .تهتنا ,ىعفاشلا صن نع ىكشو : ةدئاف »

 2 كلذ .نمف .ةأعد مهنإ مهنع ليق دق ةعامج نع «ملسمو ,ٌئراخبلا» جرخ دق :ةدايزو

 لتاق : : مجلم نب نمحر لادبع» رحدام ,ىجراخلا َناَطَح ٠ نب نارمعل جرخ «ىراخبلا» نأ

 نب ديمحلادبعل ناخيشلا جرخو .ةعدبلا ىلإ ةوعدلا ربكأ نم اذهو «بلاط ىبأ نب لع

 ."ءاجرإلا ىلإ ةيعاد ناك” : :«قاتسجسلا دواد وبأ» لاق دقو «ىفامجحلا ن نمح رلادبع

 لبقأ» :هلوق وهو هنع روهشملا صنلا «ىعفاشلا» قلطأ كلذلو .قرف ال هنأ برقألاف

 نآرقلا ليوأت. ف سانلا بهذ“ :هصن ام ام (مألا) ف لاق دقو «ةيباطخلا الإ عيمجلا ةداهشا ١

 هآرو هللضو 10 نإو ,ليوأت دحأ ةداهش
 ىف «مدقت ام ُّعو “هللا مرح ام ٌلحتسا

 - .اًمزج كلذ ىضتقم ىلع ةطقاس هتياو رف هتع ديب ٌرفاكلا امأ ,هتعدبب رفكي ال ىذلا عدتبلا

 ظور/ غل“ «تهتنا



 حالطصالا نساحتو حالصلا نبا ةمدقم ش 9

 ىف مهثيداحأ نم ٌريثك (نيحيحصلا) ىفو ةاعدلا ريغ ٍةعدتبملا نع ةياورلاب ةحفاط مهّبتك
 .ملعأ هللاو ,"”لوصألاو ٍدهاوشلا-.

 لّبقت ءقسفلا بابسأ نم هريغو ,سانلا ثيدح ىف بذكلا نم ٌبئاتلا :ةرشاعلا
 اًربأ هثياور لبق ال هنإف لَك هلا لوسر ثيدح ىف اًدمعتم بذكلا نم ٌبئاتلا الإ .هتياور
 ,لبنح نب ٌدمحأ» :مهنم ,ملعلا لهأ نم ٍدحاو ريغ نع ٌركذ ام ىلع .هتبوت تنسح نإو
 1 ."'«ىراخبلا خيش :ىديمحلا ركب وبأو

 دكت ل هيلع هاندجو بذكب لقنلا لهأ نم هربخ انطقسأ نم لك“ :لاقف .(ىعفاشلا 7 ةلاسرل هحرش) ىف هل َتْدَجَو ايف «ىعفاشلا ىفريصلا ركب وبأ مامإلا» قلطأو

 :ىسافلا نبا طخب (غ) ةخسنب ةقصلم ةقرو ىف )١(
 .. ةاعد اونوكي مل اذإ مهتياور لوبق ىلع قافتالا نم «ىاسغلا» هاكح ام انمدق دق :«ضايع» لاق]

 مهتياوز لوبق ىلإو .سماخلا مسقلا ىف مهركذ «عّيبلا نب هللا دبع ايأ» نأ انركذ دقو .مهقدص رهظو .ةالغ الو
 رظناف ؛”هاوه ىلإ وعدي ىوه بحاص نع ثيدحلا ذخؤي ال” :«كلام» لاقو .«ىعفاشلا» لام مهتداهشو
 ىلإ سانلا وعدي نأ ىف هتمهت ببس ةعدبلا نأ وأ ؟ عدي مل اذإ هنع ذخألا ىف صيخرت وه له ءاعدلا هطارتشا
 : ملف ءاعد نم امأف .هيلع ققحيو اهرهظي :وعدي ىنعم نأ «ىجابلا» لوأت دقو .هبهذم نم فورعملا اذهو .كلذل همهتنو ,هاوه ىلإ وعدي نأ هلمحي هاوه نأ وأ ؛هاوه ىلإ وعدي نم هنإف ةعدب ىذ نع اوذخأت ال :ىأ ؟هاوه
 ءاهقفلاو نييلوصألا نم نيققحملا نم ةفئاط ىف «ىنالقابلا ركب وبأ ىضاقلا» امأو .هثيدح كرت ىف فلتخي
 وه :اولاقو ,ليوأتلاب مهورذعي ملو ,نيلوأتملا قاّسفلاو عدتبملا ربخ لوبق اوبأف ,فلخلاو فلسلا نم نيثدحملاو
 .هتسف فعاضتف .هتعدبب قساف .هلهجب قساف ,هلوقيب قساف

 .كلذكو .هريغو «كلام» اهدرو ؛ليل ىبأ نباو «ىعفاشلا» اهلبقف مهتداهش ىف ءاهقفلا فالخ عقو ءاذه ىلعو
 نإف .هبهذم ةرصنل ,ةياورلا هفيرحتو ثيدحلا هلاعتفا نم «ىناسغلا» هركذ ام هتعدب ىلإ اعد نميف طرتشي ال
 توبثل هلعفي م نإو اذه لعفي نأ هاتمهتا هعدبلاب رهش نمو ؛ةعدب اذ نكي مل ولو .هلوق حرطو هبذك تبث اذه
 .هقسفب نلعم لجر : مهاوس نع ذخؤيو ,ةعبرأ نع ثيدحلا ذخؤي ال :هنع هللا ىضر «كلام» لاق .هتعدبب هقسف
 لكي هلا لوسر ثيدح ىف همهتت ال تنك نإو .سانلا ثيداحأ ىف بذكي لجرو ؛سانلا ىورأ ناك نإو
 .(لاكإلا نم)  [هب ثدحي ام ملعي الإ لضف هل لجرو ؛هتعدب ىلإ وعدي ةعدب بحاصو

 نينامثو اًدحاو مهب غلبف ,ةعدبلاب اومر نمت ءاههدحأ وأ ناخيشلا مه جرخ نم ءابسأ ىطويسلا درجو -

 ا .( 0# )١/ ةرصبتلاو ١6١ ىقارعلا دييقتو (225 ف )2٠5 لصافلا ثدحملا رظنا (') ا

 مما -ه ل سس داس هاوس (# ل اس عقل "دم مده ا ا مك ل مسا



 5١ هتياور درت نمو هتياور لبقت نم ةفص : نو رشعلاو ثلاثلا عونلا

كذو ؛"كلذ دعب اًيوق ةلعجن م هلقن انفك نمو .رهظت ةبوتب هلوبقل
 تقرتفا امم كلذ نأ ر

 ع 3

 .""ةداهشلاو ةياورلا ةيف

 بجو دحاو ربخ ىف بذك نم نأ” :«ىزورملا ىناعمسلا رفظملاوبأ» مامإلا ركذو

 :ىسافلا نيا طخب (غ) ةخسنب ةقصلم ةقرو ىف ةّرط )١(
 ىف ناقرتفيو ءلاوحأ ةسمخ ىف اندنع ناعمتجي ربخلاو ةداهشلا نأ ملعا :(لابكإلا) ىف «ضايع ىضاقلا» لاق]

 عامسلا نيح ةداهشلا وأ ربخلا طبضو ,ةلادعلاو «مالسإلاو :غولبلاو ,لقعلا :امل ةعماجلا ةسمخلاف .لاوحأ ةسمخ

 ناقرتفي ىتلا ةسمخلا امأو .هتداهش الو هربخ ليقي مل .دحأ ىف فاصوألا هذه نم فصو لتخا قتمف .ءادألاو

 ءاندنع هتداهش لبقت مل نإو .لوبقم دبعلا ربخف .ةوادعلاو .ةيلهألا ةاعارمو ءددعلاو ,ةيروكذلاو ,ةيرحلاف :اهيف

 ربخو .ةمولعم طئارشبو ءةانثتسم عضاوم ىف الإ ,ةدرحم (هتداهش لبقت الو ,لوبقم ةأرملاو دحاولا ريخ كلذكو

 ىحرجنو ةاضقلا ىفشكم ىف رذعي ال اذهلو .لوبقم هودع هب رضي وأ هلهأ صاخ هب عفني (يف هتياورو لجرلا

 ىفو .ةداهشلا لقن ىف ءاملعلا ضعب هزجي مل نإو .هنع اهتياورو .همأو هيبأ نع نبالا ةياور زوجت كلذكو .رسلا

 لمعن اذهو ,ةصاخ ةداهشلاو ءصخش نود اًصخش صخب الو معي ربخلاو ةياورلا نأل .ناهجو اهيف انيهذم

 رومألا ىلعو ,رفكلا لهأ نم ودعلا ىلع ةداهشلاك ,ةوادع .الو ةعفنم ةنظب اهدرن الو تناك فيك ةماعلا ةداهشلا

 ةداهشلا ىف رصيلا :«ىعفاشلا» طرشو .مهنم اًدحاو دهاشلا ناك نإو ,مهقفارمو مهككس ىف نيملسملل ةماعلا

 طرشو .هفلاخي عامجإلاو ,عابسلا نيح غولبلا :نييلوصألا ضعب طرشو .ةمئاق كلذ ىف هل ةجح الو ؛نيخلا نود

 نع عبرأ :نيرخآلا دنعو .ةداهشلاك ربخلا ىف نينثا نع نينثا نم هدنع ديالف .ددعلا :ةيردقلا ضعبو « ىئابجلا »

 درحي نأ ىأرو ةلادعلا طرش «ةفينح وبأ» طقسأو .لعفلا باب ىف ىنعم ديفي الو رذعتي امم اذهو ؛ربخ لك ىف عبرأ

 نمع نيلجر ةياور نأ ثيدحلا لهأ ضعب ىأرو .هرمأ لهو هقسف ملعب ل نمل ربخلاو ةداهشلا ىف ةلادع مالسإلا

 فرعي ىتح ءاهتياورب هنع عفترت ال ةلاهجلا نأ باوصلاو .هلاح فرعت مل نإو ,ةلاهجلا دح نع هجرخي هنع ىور

 : هريسفت لبق ملسم ةبطخ حرش لوأ ىف دئاوفلا هذه ركذ «.ملعأ هللاو .هبسن لهج نإو .هتلادع ققحتتو هلاح

 :(ناهربلا حرش) ىف ىرزاملا مامإلا لاق :(هدعاوق) ىف «ىفارقلا» لاق .ثيدحلا ”...!ًدمعتم ىلع بذك نم“

 هيلع هلوقك .ةياورلا وهف نيعب صتخي ال اًماع اًرمأ ناك نإ هنع ربخملا نأ ىلع :ناربخ ةياورلاو ةداهشلا

 عيمج ىف قلخلا عيمج ىلع كلذ لب نيعم صخشب صتخي ال «“مسقي مل اهيف ةعفشلا”وأ “تاينلاب لابعألا“ :مالسلا

 وه اذهف ءهريغل هادعتي ال نيعمل مازلإ ”رانيد اذه دنع اذهل“ :مكاحلا دنع لدعلا لوق فالخب ,زاضنألاو راصعألا

 ش :اًضيأ (غ) شماه ىلع .اهعمو .[ةضحملا ةياورلا وه لوألاو ,ةضحملا ةداهشلا |

 , تدجوو] «ةداهشلا نيبو هنيب قرفلا ىوقيالو ءانريغ بهذمو انبهذم ةدعاقل فلاخم اذه لك» :ىوونلا لاق]

 مأ بات «كلذ دعب ةداهش هل عمست ال روزلا ةداهش هيلع تتبث اذإ :روزلا دهاش ىف «كلام» لاق دق :انخيش طخب'

 , ىف ةمهتلا نم هقحلي ال اهتداعإ عمست ال ,هتلاح تنسح مث ,قسفل هتداهش تدر ول : ىفئحلاو ىعفاشلا دنعو .ال

 تدر اذإ :«ةفينح وبأ» لاقو .ةداهشلا نم عونك اهلك ةياورلا نأل ءانه هلثم ىفخي نأ دعبي الو .هسفن قيدصت

 .[ةمهتلل ءاهعمسن ال ءتناب مث رخآلل نيجورلا دحأ ةداهش

 )١١-151(. عدبلا لهأ نع ذخألا ىف ءاج ام باب بيطخلا ةيافكو م“. ىؤونلا بيرقت رظناو

 مهمعضاوبب

 د



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبأ ةمدقم نكح

 هللاو «ىفريصلا» هركذ ام ىنعملا ثيح نم ىهاضي اذهو «*دثيدح نم مدقت ام طاقسإ
 ش .ملعا

 ناك نإ هنأ راتخملاف ,هافتف هنع ٌىورملا عجورو اًثيدح ٌدقث ىور اذإ : ةرشع ةيداحلا
 ,نامزجلا ضراعت دقف ؛كلذ وحن وأ ىلع بذك :وأ .هتيور ام :لاق نأب هيفنب اًمزاج
 ٌبجوي هل اًحرج كلذ نوكي ال مث : :**كلذ هِعرف ثيدح در ٌبَجوف لصألا وه دجاجلاو

 نم لأب .هل هخيش حرج لوبق سيلو .كلذ ىف بأ يشل بكم هنأل .تيدح ىقاب
 .اطقاستف .هخيشل هحرج لوبق

 در بجوي ال كلذف .كلذ وحن وأ .هركذأ ال :وأ هفرعأ ال : :هنع ٌيورملا لاق اذإ امأ
 روهج دنع دب لمعلل اًطقسم كلذ نكي مل هّيسن من اثيدح ىور نمو .هنع ىوارلا ةياور
 اوراص «ةفينح ىبأ» باحصأ نم موقل افالخ .نيملكتملاو ءاهقفلا روهمجو ثيدحلا ٍلهأ

 : نساحملا *

 هثيدح انطقسأ نم” :« مزح نبا» لاق ام هنم برقي «ىفريصلا» نع لقن امو : : ةدئاف»
 ىف «نابح نبا» هلاق اذكو . “ادبأ هتياور طقسن مل هب انججتحا نمو ءاًدبأ هلوبقل دعن م
 قرفلا ىوقي الو .انريغ بهذمو انبهذم ةدعاقل فلاخ اذه لل ؛ :ىوونلا لاق .نيرخأ
 0 ظ/اع «تهتنا .ةداهشلا نيبو هنيب

 .(190/1) مزح نبال ماكحألاو )١/.0( ىوونلا بيرقت رظنا

 : نساحملا *#*

 قلعتي ام ىفن انه ىنانلا ناك املو ,ىفانلا ىلع ُمَّدقُم تبثملا نأ اذه ضراعي دقو : : ةدئاف»
 ىف كلذكو .ىنانلا حجري نأ ىضتقا .بلاغلا ىضتقمب روصحملا نم برقي رمأ ىف هب
 نب دمحمو كلال اًالخ .هّمكُح ركنأف مكحب ذوهشلا هيلع دهش اذإ ىضاقلا ىفو / ,ةداهشلا
 راشتنالا عم اهمال .ريلا ٌّقح قلعتل ُبرقألا وهو «ىضاقلا ةدوص ىف اههريغو نسحلا
 مث ظ/ ع «تهتنا .ماكحألا ةرثكو

 همكحل دوهشلا ةداهش لوبق ىفف .فقوت لب يك ركني مل اذإ مكاحلاو :ةدئاف» '
 1 امهارجأ دقو ,همكحب ةداهشلا ٌلوبق نيرثكألا لوقل اهفقوأ : :«ىعفاشلا» دنع ناهجو
 * «تهتنا .لصألا فقوت رهظ اذإ ,ةداهشلا ىلع ةداهشلا ىف نيرخأتملا ضعب

 وكوب



 ند ْ هتياور درت نمو هتياور لبقت نم ةفص : نو رشعلاو ثلاثلا عونلا

 ةورغ نع ىِرهُزلا نع ,ىسوم نب ناميلس ٌتيدح مهّدَر هيلع اونبو ,كلذب هطاقسإ ىلإ

 ...“لطاب اهحاكنف اهيل نذِإ ريغب ةأرملا تحكن اذإ” :هلكي هللا لوسر نع ًةشئاع نع

 ملف ثيدحلا اذه نع هتلأسف ّيرهزلا ٌتيقل” :لاق «جيَرُج نبا» نأ لجأ نم ؛ثيدحلا

 :ةريره ىبأ نع ,هيبأ نع ٠ .حلاص ىبأ نب ليهس نع «ىأرلا ةعيبر ٌتيدح اذكو .“هف رعي

 تيقل” :لاق ىدزواردلا دمح ّنب زيزعلادبع نإف "نيكي ٍدهاشب ئىضق يلي ىبنلا نأ”

 رعي ملف هنع هتلأسف اليهس

 هنع ىوارلاو ,نايسنلاو ٍوهسلا ٍددصب هنع ٌىورملا نأل .ٌروهمجلا هيلع ام ٌحيحصلاو
 ا

 ىنثدح” :لوقي كلذ دعب «ٌليَهَس» ناك اذهو .."' 'هئياور ,لامتحالاب دري الف «مزاج دق

وسن ثيداحأ ,رباكألا نم ريثك ىور دقو» ثيدحلا قوسيو ؛ ؛"ىبأ نع نع .,ىنع عيب ر
 امدعب اه

- 

 0 ْثَّدَح نم رابخأ) باتك ىف كلذ «ٌثيطخلا ظفاحلا» عمجو .اذكو

 ءىنع ءةقث وهو ,ةعيبر ىنثدح :كلذ دعب لوقي ليهس ناكف” :(يلخلا ىلعي ىبأل داشرإلا) ىف ريخلا مات )١(

 ' حالصلا نبا هلمجأ ام جيرخت«ىلي اميف ,ةيشاحلا ىف قأيو .حلاص ىبأ نب ليهس ةمجرت .“ةريره ىبأ نع .ىبأ نع

 .انه

 هيسن نمع ةقث هاور ثيدحب لمعلا ىف نيملكتملا روهمجو .ىعقاشلاو كلام باحصأ نم .ءاهقفلا بهذم (؟)

 نميف لوقلا باب) ةيافكلا ىف بيطخلا هنيب «هب لمعلا بجي ال هنأ ةفينح ىبأ باحصأ نم نورخأتملا معزو»

 ىرهزلا نع ىسوم نب ناميلس نع جيرج نبا ثيدح ج جرخأو (؟الوأ هب لمعلا بجي له ءهيسن مث اًثيدح ىور

 ..لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب ةأرملا تحكن اذإ“ : لكي هللا لوسر لاق : تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 (؟١8 ص) .هفرعي ملف ثيدحلا اذه نع هتلأسف ىرهزلا تيقلف :جيرج نبا لاقو .ثيدحلا

 نع ةورع نع باهش نبا نع ىسوم نب ناهيلس نع جيرج نبا ةياور اهنم ءقرط ةدع نم ىعفاشلا هاورو

 ثيدح ىف دمحأ مامإلاو -71دنسملا  “لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اهأ“ ظفلب ءاًعوفرم ةشئاع

 -ماكنال باب ,حاكنلا ك- ننسلا ىف هجام نباو ىذمرتلاو دوادوبأو ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورعأ

مل
0 

 : نساحملا كك

 2ظ/ «تهتنا .كلذ ىف اًياتك عضو ,هلبق ىنطقرادلاو :ةدئاف»

 ٍ .شماهلا ىلعو

 هيفو اثيدح ملسمو ىراخيلا جرخ : ةدئاف :ةءارقلا تقو فنصملا ءالمإ نم : ةيشاحر»

 - سايع نبا ىلوم دبعم ابا نا رانيد نب ورمع قيرط نم هايور ام وهو راكنإلا ةلع



 سس خا ا سل حالطصالا نساحتو حالصلا نبا ةمدقم م

 اا يييا
0100 

 ىرهزلا تيقل مث :لاق جيرج نبا نأ ةهج نم مهضعب هيف ملكت دق نسح ثيدح :ىذمرتلا لاقو -ّىلَوب الإ <
 اذه ركذي مل :لاق هنأ نيعم نب ىمحي نع ركذ نكل .اذه لجأ نم ثيدحلا فعضف .هركنأف هنع هتلأسف
 .ىف مكاحلا لاق كلذكو .جيرج نبا نع ةيلع نبا ةياور ىبحي فعضو .ةيلع نبا ريغ جيرج نبا نع  لوقلا -
 :نيعم نبا لاقو ...هف رعي ملف ثيدحلا اذه نع هتلأسف ىرهزلا تيقلف : جيرج نبا نع ةيلع نبا نع ,كردتسملا
 هجرخأو .ةيلع نبا ريغ ةدايزلا هذه هيف لوقي دحأ سيلو :لاق .كاذب سيل جيرج نبا نم ةيلع نبا عامس
 نع ريبج نب ديعسو .ىردخلا ديعس ىنأ نع ىرهزلاو ,هيبأ نع ةدرب ىبأ ثيدح نم هننس ىف ىنطقرادلا
 ,ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع ىسوم نب ناييلس نع جيرج نبا ةياور نمو .هنوعفري «سابع نبا
 نع ديعس نع ىرهزلا نع. ىكملا صفحوبأ - سيق نب رمع هاورف هنع فلتخاو .ىرهزلا هيوري» :لاقف ,ةريره ىنأ نع بيسملا نب ديعس ثيدح نع (7/١8)(للعلا) ىف لئسو .ةدايزلا هذه هيف ركذي مو .اًعوفرم
 .«ةشئاع نع ةورع نع ثيدحلا اذه ىرهزلا ىور امنإو» :لاق مث هنتمو هدانسإ ىف همهوو « ةريره ىبأ

 نب ناميلسو - ىدرواردلا وه - دمحم نب زيزعلادبع قي رط نم هجرخأ (بيطخلل ةيافكلا) ىف ليهس ثيدحو
 لاق (نييو دهاشب ىضق) ِِك ىبنلا نأ ,ةريره ىبأ نع هيبأ نع ليهس نع نمحرلادبع ىبأ نب ةعيبر نع لالب
 نب ناهيلس ةياور نم ,ةيضقألا ىف دوادوبأ هجرخأو ١( ص) هفرعي ملف هنع هتلأسف اليهس تيقلف :زيزعلادبع
 ةعيبر نإ :تلقف .هفرعأ ام :لاقف ثيدحلا اذه نع هتلأسف اليهس تيقلف :ناميلس لاق :هيف دازو ةعيبر نع لالب
 - لاق .ىنع ةعيبر نع هب ثدحف ىنع هب كريخأ ةعيبر ناك نإ :لاقف .كنع هب ىنربخأ
 ب يلا

0:00 

 مل :ورمعل لاقو كلذ دبعم وبأ ركنأ دقو ''”ثيدحلا ,ركذلاب توصلا عفر نأ هريخأ -
 رثؤي م اهنأ ىلع ثيدحلا اذه ملسمو ىراخبلا جارخإ لدو..'"'ىسن هنأك :ىعفاشلا لاق .هلبق ىعفاشلاو ملسم كلذ ركذ .كلذ لبق هينتربخأ دق :ورمع لاق .اذهب كثدحأ
 ٠ ظ/414 .«ذفات همساو .دبعم ىبأ راكنإ اهدنع

 نبا هالوم نع دبعم ىبأ نع رانيد نب ورمع قيرط نم .ءاعدلا دعب ركذلا باب ,ناذألا ك :ىراخبلا )١(

1 

 ' ىبأ راكنإ ىلإ ىراخبلا رشي مو (ريبكتلاب كك هلا لوسر ةالص ءاضقنا فرعن انك) :لاق ءاهنع هللا ىضر سابع
 وار نع ةقثلا ةياور ةلأسم ررح مث .ملسم ىف  هركنأ دبعم ابأ نأ ورمع لوق - ةدايزلا :رجح نبا لاقو .دبعم
 ةالصلا دعب ركذلا باب .دجاسملا باتك ىف ملسم هجرخأو (؟١1/؟ ىرابلا حتف) هثدح هنأ ىفني
 .كلذ لبق هينربخأ دقو :ورمع لاق ءاذهب كتدحأ مل :لاقو هركنأف دبعم ىبأل كلذ تركذف :ورمع لاق هيفو دبعم ىبأ نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا ةياور نم 04875/١٠١٠١( ح)

 ىبأل هتركذ مث .رانيد نب ورمع لاق .(ريبكتلاب لي هقلا لوسر ةالص ءاضقنا فرعأ تنك) :لاق اهنع هللا ىضر سابع نبا نع دبعم ىنأ نع ورمع نع ةنييع نبا نم هعابس ,ةالصلا باتك نم .ىعفاشلا دنسم (؟)
 .(١١©ص) هأ .سابع نبا ىلاوم قدصأ نم ناكو :لاق ”.هينتثدح دق” :ورمع لاق .هكئدحأ مل :لاقف دعب دبعم



 20 هتياور درت نمو هتياور لبقت نم ةفص :نورشعلاو ثلاثلا عونلا

 نع ةياورلا ِءاملعلا نم [ظ/١] هِرك ْنم هِرَك .نايسنلل ضرعم ناسنإلا نأ لجألو
 نع ةياورلاو كايإ” : : مكحلا دبع نبال لاق .هنع هللا ىضر «ٌيعفاشلا» مهنم .ءايحألا

 ع

 .ملعأ هللاو '7“ءايحألا

 نم موق دنع هتياور .لوبق نم كلذ م ,اًرجأ ثيدحتلا ىلع ذخأ ّنم :ةرشع ةيناثلا
 ثّدحملا نع لئُس هنأ - '''هيوَهار نبا وه  ميهاربإ نب قاحسإ نع انيور .ثيدحلا ٍةمئأ

 وحن «ىزارلا متاح ىبأو ءلبنح نب دمحأ» نعو .هنع ٌبتكي ال :لاقف ءرجألاب ْثّرَحي

 ف .نورخآو « ىكملا زيزعلا دبع نب لعو ,نيكد نب ٌلضفلا ميعن وبأ» صخرتو .كلذ

 ريغ .هوحنو ٍنآرقلا ميلعت ىلع ٍةرجألا ٍذخأب ٌةيبش كلذو ." 'ثيدحتلا ىلع ضّرعلا ٍذخأ

 يذعب كلذ َنرتقُي نأ الإ ,هلعافب ُءاسُي ُنظلاو ةءورملل اًمْرَح ٌفرعلا ثيح نم اذه ىف نأ

 دعس ىبأ ظفاحلا ءهيبأ نع ءرفظملا وبأ» خيشلا ةينثّدح ام لثمك .هنع كلذ ىفنُي

 «روقنلا نب نيسحلا ابأ» نأ ركذ .ءىمالسلا رصان نب دمحم لضفلا ايأ” نأ ,«ىناعمسلا .

 نأل ,ثيدحتلا ىلع ةرجألا ٍذخأ زاوجب هاتفأ ىزاريشلا قاحسإ ايأ خيشلا نأل .كلذ لعف'

 نع هنع ةعيبر نع هب ثدحي دعب ليهس ناكف هثيدح ضعب ىسنو هلقع ضعب تبهذأ ةلع هتباصأ ليهس ناكو -

 ٠١1/0( ةضراع) بيرغ نسح ثيدح :لاقو ىدرواردلا نع ماكحألا ىف ىذمرتلا هجرخأو (؟3/9١) هيبأ

 ةياور اهنمو ,ةباحصلا نم ددع ثيدح نم ننسلا ىف ىنطقرادلاو (1888ح) تاداهشلا ىف هجام نباو

 .(؟15ح ,ماكحألاو ةيضقألا ك) هيبأ نع حلاص ىبأ نب ليهس نع ةعيبر نع ىدروارادلا

 نب ناهيلس هنع هب ثدح .ةريره ىبأ نع هيبأ نع حلاص ىبأ نب ليهس هيوري :لاقف (للعلا) ىف هنع لئسو
 لاقف ناهيلس نع هتياور ىف سنوي نب دايز كلذ نيب دقو ؛ةعيبر نع نايلس نع حيحصلاو ...هنع فلتخاو لالب

 ةعيبر نع هب ثدحف :لاقف .ةعيبر كنع هب ىنثدح :تلقف هفرعي ملف هنع هتلأسف اليهس تيقلف :نايلس لاق :هيف
 .طخ )/١10( للعلا «...ةريره ىبأ نع هيبأ نع ليهس نع ةعيبر نع ىدرواردلا زيزعلا دبع هاورو .ىنع

 نع ةعيير نع ىدرواردلا ةياور ىف لاقو ,ةباحصلا نم ددع نع قرط ةدع نم ىعفاشلا هجرخأ مهلبقو
 ,هايإ هتثدح نأ ,ةقث ىدنع وهو .ةعيبر ىفريخأ :لاق ليهسل كلذ تركذف :زيزعلا دبع لاق» :هيبأ نع ليهس
 ليهس ناكو ,هثيدح ضعب ىسنو هظفح ضعب تبهذأ ةلع اليهس باصأ ناك دقو :زيزعلا دبع لاق .هظفحأ الو
 .(05؟ :ىعفاشلا دنسم) «هيبأ نع هنع ةعيبر نع هثدحب دعب

 )١( (ءايحألا :نع ثيدحتلا ءالعلا نم هرك نم ركذ) بيطخلل ةيافكلا ١9-١.15.

 .(غ) شماهو (ص) نم (؟)
 ضوعلا ذخأي ناك نم رابخأ ضعب ركذو ..ثيدحتلا ىلع رجألا ذخأ ةهارك باب) بيطخلل ةيافكلا (؟)

 .(6١ال-67١) ثيدحتلا نع



 حالطصالا نساحبو حالصلا نبا ةمدقم نما

 ("”.ملعأ هلاو*"7“هلايعل بسكلا نع هنوعنه اوناك ٍثيدحلا ٌباحصأ
  ,”هعامسإ وأ ثيدحلا ,عامس ىف لهاستلاب َفرُع نم ٌةياور ُلّيقَت ال : ةرشع ةئلاثلا

 .حيحص ٍلباقم ٍلصأ نم ال ُتْدحي نمكو ,2 عامسلا سلجم ىف مونلاب ىلابُي ال نمك
 ذاوشلا ترك نم ةياور لبق الو .ثيدحلا ىف نيقلتلا .لوبقب فرع ْنَم .ليبقلا اذه نمو
 لجرلا نم الإ ٌداشلا ثيدحلا كئيجي اللد” :لاق هنأ «ةبعش» نع ءاجا .هثيدح ىف ريكانملاو

 ٍلصأ نم تدي م اذإ .هتاياور ىف ٍوهسلا ةرئكب َفِرُح ْنَم ٌةياور ٌلَبقَت الو . «*ًداشلا

1 ْ 
 .هطبضبو ىوارلاب ةقثلا مرخي اذه لكو

 ثيدح ىف طلغ نم نأ ؛ ,مهريغو « ىديمحلاو .لبنح نب دمحأو ,كرابملا نبا» نع دروو

 بتكي مو .هتاياور تطقس .ثيدحلا كلذ ةياور ىلع ّصأو هنع عجري ملف هطلغ هل َنيبو

 ش ؛كلذ وحن وأ ٍدانعلا ةهج ىلع هنم كلذ نأ رهظ اذإ ركنتسم ريغ وهو ءرظن اذه ىفو .هنع

 .ملعأ هللاو

 ىبهذلل ربعلاو :١5( ل) دمحأ نب دمحم نب دمحأ روقنلا نبا نيسحلا ىبأ ةججرت ,ةطقن نبا دييقت )١(
 .( ا

 (ص) .ىقارعلا طخب عابسلاو ةءارقلا غالب (؟)
 1 )385/١(. ةرصبتلاو )١00( ىقارعلا دييقتو (07١؟) بيطخلل ةيافكلا ()

 .هب ىلايأ ال :نم حصفأ وهو ...هيلابأ ال :(ساسألا) .ىف «ىرشخزلا» لاقو .لوصألا ىف اذك ()

 (ريكانملاو بئارغلا ةياورو ذاوشلا هئيدح ىلع بلغ نمي جاجتحالا كرت باب) ةيافكلا ىف بيطخلا (4)

 باي) ةيافكلا ىف اًضيأ رظناو ١54., (هتاياور ىلع ابلاغ مهولا ناكو هطلغ رثك نمي جا اجتحالا كرت باب)إ),١

 ىف نايح نباو (ثيدحلا ةياور ىف لهاستلاب فرع نمي جاجتحالا كرت بابو .نيقلتلا لوبقب فرع نم ثيدح در

 078/١. ص ١١ عونلا) نيحورجملا

 : نساحملا 2

 نإ” :لاق لي هللا لوسر نأ  (ىراخبلا حيحص) ىفو .ىوق اذه :ةدئاف»

 ل / 0 «تهتنا .“هللا باتك اًرجأ هيلع متذخأ ام

 ىرابلا حتف هعم رظناو) نآرقلا ةحتافب برعلا ءايحأ ىلع ةيقرلا ىف ىطعي ام باب ,ةراجإلا باتك ىف )١(
 ىلع جيوزقلا باب ىف رظناو .ةيقرلا ىف طرشلا باب .ةيقرلا باوبأ ,بطلا باتك ىف كلذك هجرخأو /١(

 .(171/56 ىرابلا حتف) قادص ريغب نآرقلا



1 0 

 ند هتياور درت نمو هتياور لبقت نم ةفص : نو رشعلاو ثلاثلا عونلا

 ٍعومجم رابتعا نع ةرخأتملا راصعألا هذه ىف سانلا ضّرعأ :ةرشع ةعبارلا [و/7]

 ءافولا رذعتل مهتاياور ىف اهب اوديقتي ملف ,هياشمو ثيدحلا ةاوُر ىف طورشلا نم انّيَب ام :
 اذه انباتك ,لوأ ىف هانمدق ام كلذ ةجوو ؛مّدقت نم هيلع ناكو ,مدقت ام وحن ىلع كلذب

 .ةرذاحملاو ديناسألا ىف ةمألا هذه ةصيصخ ىلع ةظفاحملا ىلإ اًَرْخآ لآ ٍدوصقملا نوك نم

 ,هدرت ىلع ضرغلا اذهب قلي ام ةروكذملا طورشلا نم ٌربُِيلف .اهتلسلس عاطقنا نم
 ىفو ؛فخسلاو قسفلاب رهاظتم ريغ ءالقاع الاي السم هنوكب : خيشلا ةّيلهأ ىف فتكُيلو

 دقو .هخيش ,لصأل ٍقِفاوم ٍلصأ نم هتياوربو ,مهتم ريغ طخب اًنبثم هعامس دوجوب : :هطبض
 هاتيور ايف ركذ هنإف .ىلاعت هلا همحر « ىقهيبلا ركب وبأ ةيقفلا ظفاحلا » هان ركذام وحن ىلإ قبس 0

 .نونسحيالو ,مهتيدح نوظفحيال نيذلا هيامز ىثّدحت ضعب نم عارسلا ىف عّسوت ْنَم عسوت .هنع

 مهيلع ةءارقلا نوكت نأ دعب مهيلع رقيام نوفرعيالو ,مهبتك نم هتءارق

 ةحصلا نيب تفقو وأ تحض دق ىتلا ثتيداحألا نأب كلذ هّجوو ؛مهعامس لصأ نم

 ٌءىش بهذي نأ زوجي الو .ثيدحلا ٌةمئأ اهعمج ىتلا عماوجلا ىف تيجو ودق ,مقسلاو
 :لاق .اهظفج ةعيرشلا بحاص ٍنامضل .؛مهضعب ىلع ٌبهذي نأ زاج نإو مهعيمج ىلع اهنم
 ٍفورعم ُبيدحب ءاج نمو .هنم ْلّيقي م مهعيج دنع ُدَجوي ال ٍثيدحب َمويلا ءاج نمف

 نم ٌدصقلاو .هريغ ةياورب هثيدحب ةمئاق ةجحلاو ,هتياورب ٌدرفني ال هيوري ىذلاف مهدنع

 . ٌةماركلا هذه ىقبتو .انريخأو ءانثدح :ب السلسم ثيدحلا ريصيا نأ ءهنم عامسلاو دتياور

 .ملعأ هللاو ؛ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص ىفطصملا انّيبنل اًفرش ٌةمألا هذه اهب ْتَصخ ىتلا

 .ليدعتلاو حرجلا ىف ٍنأشلا اذه لهأ نم ةلمعتسملا ظافلألا نايب ىف :ةرشع ةسماخلا

 حرجلا) ىف [ظ/57] هباتك ىف «ىزارلا .متاح ىبأ ٍنب نمحر لادبع دمحم وبأ» اهبتر دقو

 انغلب ام هيلإ فيضنو .هركذ ام درونو .كلذك اهبترث نحنو .َنَسْحَأو داجأف '''(ليدعتلاو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ .هريغ نع كلذ ف

 :بتارم ىلعف ليدعتلا ظافلأ امأ

 . ُمَنحي نمم وهف ؛ٌنِقتُم وأ ةقث هنإ ٍدحاولل ليق اذإ :«متاح ىبأ ُنبا» لاق :ىلوألا
00 

 ."ا//؟ : (راثألا ةاور تاجرد نايب باب) )١(



 | :لدعلا ىف ليق اذإ اذكو .ةجُح :وأ ,*تّبُث :ليق اذإ اذكو :هللا هاقبأ خيشلا لاق

 .ملعأ هللاو ,طباض وأ ٌظفاح

 سأب ال :وأ .قدصلا هلحم : :وأ «قودص هنإ : ليق اذإ : :« متاحا ىبأ نبا» لاق :ةيناثلا

 .ةيناثلا ةلزنملا ىهو هيف رظنيو هثيدح ٌبتكي نمم وهف ؛هب

 ءطبضلا ةطيرشب ٌرِعشت ال ٍتارابعلا هذه نأل .لاق. اك اذكه :هلل هاقبأ خيشلا لاق
 نإو .عونلا اذه .لوأ ىف هقيرط نايب مدقت دقو ؛هطبض ٌفّرعُي تح ربتخيو ,هئيدح ىف رظنيف

 ثيدح ىلإ انجتحاو ءاًقلطم اًطباض هسفن ىف ِثّدحملا كلذ ٍنوكل فّرعملا ّرظنلا ٍفوتسن مل

 نايب مدقت اك ؟هريغ ةياور نم لصأ هل له :انرظنو ثيدحلا كلذ انربتعا ,هثيدح نم

 .(رشع سماخلا عونلا) ىف ٍرابتعالا قيرط
 : لاقف ْثَّدح دنأ ,نأشلا اذه ىف ةودقلا «ىدهم نب نمحرلا دبع » نع روهشمو

 ءاًريَخ ناكو انومأم ناكو اًقودص ان :لاقف ؟ ةقث ناكأ : :هل ليقف «“ة + وبأ انثدح”

 **«نايفسو ةبعش ةقثلا - اًرايخ ناك :ةياور ىفو -

 : نساحملا د

 .و/ 53 «تهتنا .« متاح ىبأ نبا» اهركذ ءتبث :ةدئاف»

 الإ -ليدعتلاو حرجلا- هباتك نم ةحيحصلا خسنلا ىف سيلو» : ضارتعالا اذه لثم ركذو .ىقارعلا لاق -

 تبث نقتم وأ ةقث هنإ دحاولل ليق اذإ : خسنلا ضعب ىفو (تبث) ركذ هيف سيل ,مدقت اك هنع فنصملا هلقن ام

 .198 دبيقتلا .«تبث وأ :هيف لقي مل ؛تبث نقتم وأ :هنم ىتخسن يف اذكه ؛هثيدحب جتحي نمم وهف
 .(717/5) دنطلا ةعبط نم توريب ط ءانتخسن ىف ام وه ؛ليدعتلاو حرجلا نم ىقارعلا ةخسن ىف ام :تلق

 :نساحملا * *

 .مادك نب رعسمو ةبعش لثم ةقثلا :لاقف ةياكحلا «بيطخلا» ركذ :ةدئاف»

 و/57 «تهتنا

 .حالصلا نبا ركذ امك .«نايفسو ةبعش ةقثلا» دنهلا .دابأ رديح ط ,ةيافكلا نم انتخسن ىف :تلق

 ناكو اًقودص ناك : لاقف ؟ ةقث ةدلخ وبأ : هل ليقو» ىدهم نب نمحر لا دبع نع متاح ىبأ نبا هدنسأ كلذكو

 اا ليدعتلاو حرجلا .« ةبعشو نايفس ةقثلا ءانومأم

 - 44/١. : ءافعضلا هباتك تامدقم ىف ءنابح نباو



 قع هتياور درت نمو.هتياور لبقت نم ةفص : نو رشعلاو ثلاثلا عونلا

 كنإ :نيعم نب ىيحيل تلق :لاق .«ةمثيخ ىبأ نبا » نع درو امل فلام كلذ نإ مث
 .ةقث وهف ؛نسأب هب سيل :كل تلق اذإ :لاق .فيعض نالفو ءسأب هب سيل نالف :لوقت
 ".هثيدح ٌبتكت ال ءةقثب وه سيلف ؛فيعض وه :كل تلق اذإو

 هّبسن هنإف ,ثيدحلا .لهأ نم هريغ نع كلذ ةياكح اذه ىف سيل : هللا هاقبأ خيشلا لاق
 .ملعأ هللاو .«متاح ىبأ نبا» هركذ ام فالخب ةّصاخ هسفن ىلإ

 .هثيدح ُبَتكي .ةثلاثلا ةلزنملاب وهف ؛خيش :ليق اذإ :«متاح ىبأ ُنبا» لاق :ةثلاثلا
 ("'ةيناثلا نود هنأ الإ .هيف رظئبو

 .رابتعالل هثيدح ٌبتكُي هنإف ؛ثيدحلا حلاص :ليق اذإ :لاق :ةعبارلا

 نمحرلا دبع» ناك :لاق «نائس نب دمحأ رفعج ىبأ» نع ءاجو : : هللا ءاقبأ خيشلا لاق

 لجر ” :لوقيف قودص لجر وهو فعض هيف لجرلا ثيدح ركذ ىرج ابر «ىدهم نب

 .ملعأ هتلاو “«ثيدحلا ٌحلاص

 ٌبتارم ىلع اًضيأ ىهف حرجلا ىف مهظافلأ امأو

 نيل :ب لجرلا ىف اوباجأ اذإ :«متاح ىبأ ُنبا» لاق .ثيدحلا نيل :مطوق .اهالوأ

 .اًرابتعا هيف رظنيو هثيدح ٌبتكي نم وهف ,ثيدحلا

 ىنطقرادلا نسمحلا ابأ» « ىمهسلا فسوي نب ةزمح» لأسو : : هللا هاقبأ خيشلا لاق

 كورتم اًطقاس نوكي ال» :لاق ؟هب ديرت "اشي ,نيل نالف :تلق اذإ :هل لاقف .«مامإلا
 » ةلادعلا نع طقسي هل ءىشب اًحورحي نكلو ,ثيدحلا

 )١( (تارابعلا نم ثيدحلا باحصأ لمعتسي ام ةفرعم) هدانسإب ءبيطخلل ةيافكلا ص7١

 .  (ض) شماه ىلعو .رشع ثلاثلا سلجملا ىف قءارقب عامسلا غلب : ىسافلا نبا طخب (غ) شماه ىلع (؟)

 هبتك ىبلحلا ليلخ نبا سمشلاو نمحر لادبع نيدلا نيز همع عامسو ميدعلا نبا رصانلا ةءارق غالب

 .(أ56)ص نيسحلا نب ميحرلا دبع

 ىلإ هدنسب بيطخلا ةيافك ىف وهو (أ 14) .ءىش ىأ هباوص :هشماه ىلعو .ص نتمو (ع .ن ءغ) نم (')

 ضعب حرج ىف هرصع خياشم ىمهسلا فسوي نب ةزمح تالاؤس) ىف هلثمو (31) ؟هب ديرت شيأ :ىمهسلا ةزمح

 عونلا اذه ىف حالصلا نبا لوقن تلبوقو (أ/" ل ,ةيثيدح دئاوف : ىنطقراذلا هخيشل هلاؤس نم ,مهليدعتو ةاورلا
 .(38 .9ا//7 ليدعتلاو حرجلا) هياتك تامدقم ىلع «متاح ىبا نبا نع



 حالطصالا نساحتو حالصلا نبا ةمدقم ش 80

 بتك ىف لوألا ةلزنب وهف ؛ٌىوقب سيل :اولاق اذإ :«متاح ىبأ ُنبا» لاق :ةيناثلا
 ١ .هنود هنأ الإ ,هثيدح

 لب هثيدح حرطُي ال .ىناثلا نود. وهف ؛ثيدحلا فيعض :اولاق اذإ :لاق :ةثلاثلا
0 

 .هب ربتعي

 -- ٌطقاس وهف ؛باذك :وأ ,ثيدحلا بهاذ :وأ ٍثيدحلا كورتم :اولاق اذإ :لاق ,ةعبارلا
 .ةعبارلا ةلزنملا ىهو ,هثيدح ٌُبتكي ال ثيدحلا

 .ةقن :وأ ,ةجح : لاقي نأ ةاورلا .لاوحأ ىف تارابعلا عفرأ :«ركب وبأ بيطخلا» لاق

 ."طقاس باذك :لاقي نأ اهمودأو

 انربخأ :ٌروباسينب هيلع ةءارق «ىوارفلا ىدعاصلا معنملادبع نب ركبوبأ» انربخأ
 : انريخأ .ظفاحلا ىقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركبوبأ انربخأ .ىسرافلا ليعاسإ نب دمحم

 تعمس :لاق ,نايفس نب بوقعي انأبنأ ءرفعج نب هتادبع انربخأ ,ءلضفلا نب نيسحلاوبأ

 :لاقي دق .هثيدح كرت ىلع ٌميمجلا منجي ىتح لجر ُثيدح ُكرَتُي ال :لاق حلاص نب دمحأ
 ."'«هثيدح كرت ىلع ٌعيمجلا عمجي نأ الإ ءالف ؛كورتم نالف :لاقي نأ امأف .فيعض نالف

 ' بابلا اذه ىف [ظ/4] ةلمعتسملا ظافلألا ع م هريغو « متاح ىبأ نبا» هحرشي م اممو
 ا

 . ٌبرطضم نالف ؛ * ثيدحلا ٌبِراقم نالف ؛ّطَسو نالف ؛هنع سانلا ىور دق نالف : مطوق

 حرج ا ماسقأو رابخألا ةفص ىف تارابعلا نم ثيدحلا باحصأ لمعتسي ام ةفرعم) :ةيافكلا ىف )١(

 .(ليدعتلاو
 نب هللادبع نع .لضفلا نبا نيسحلا ىبأ ,ناطقلا نيسحلا نب دمحم هخيش قيرط نم اًضيأ بيطخلا هاور (؟)

 لوقلا باب ,ةيافكلا) ىرصملا حلاص نب دمحأ نع ,ىوسفلا ,نايفس نب بوقعي نع -هيوتسرد نبا وه- رفعج
 ١٠١ (؟ال وأ فشك ىلإ جاتحي لهءحرجلا ىف

 : نساحملا 2#

 نيب «ىسويلطبلا» ىّوَسو .ليدعتلا ظافلأ نم .ءارلا رسكب ,ثيدحلا براقم :ةدئاف»

 «بلعث هركذ .ءىدر ىأ«براقم ربت اذه :لوقت ,حيرجت حتفلاف :رظن هيفو .رسكلاو حتفلا
 .ظر 1١ ش



 5١ هتياور درت نمو هتياور لبقت نم ةفص : نو رشعلاو ثلاثلا عونلا

 0 :ليق ارو - كاذب سيل ّنالف ؛ءىش ال نالف ؛ٌلوهجي ٌنالف ؛هب جي ال نالف ؛ثيدحلا

 نالف موق نم لق حرجلا ىف وهو - ٌفعض هثيدح ىف :وأ .هيف نالف - ىوقلا كاذب سيل .

 ")ويا سأب ال :مهوق نود ليدعتلا ىف وهو ءاّسأب هب ُملعأ ام نالف - ثيدحلا فيعض

 ءاش نإ هنن ,هانلصأ ّلصأ وأ هانحرش ٌريظن اهو الإ اههابشأ نمو اهنم ةظفل نم امو
 ."!هلعأ هللاو ؛اهيلع هب ىلاعت هللا

 )١( ىقارعلا دييقت هعم رظنا )١51, ؟١1١7( ةرصبتلاو )؟5/5-١١(.

 هيلع ةلباقم غلب مث .هللا همحر خيشلا لصأب لبوق لصأب ةلباقملا تغلب :ىسافلا نبال (غ) شماه ىلع (؟)

 سمشلاو ؛نمحر لادبع نيدلا نيز همع عابسو ,ميدعلا نيدلا رصان ةءارق غالب (أ 76) ص شماه ىلعو

 .نيسحلا نب ميحرلادبع هبتك .ىبلحلا ليلخ نب دمحم



 نورشعلاو عبارلا عونلا

 هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عاس ةيفيك ةفرعم

 :رومأ نايب اهنايب ىلع ْمّدقنلو ,ةددعتم علونأ ىلع هلّمحتو ِثيدحلا .لقن قرط نأ ملعا

 ىّرو مالسإلا لبق َلَمَحَت نم ةياور لبقتف .ةّيلهألا دوجو لبق لمحتلا ّحصَي : اهدحأ

 نأل ءاوئطخأف م 0 كلذ نم عنمو .هدعب ىورو غولبلا لبق عمس نم م ةياور كلذكو ءهّدعب

 ,رييزلا نباو ,سابع نباو .ىلع نب نسحلا» :ك ةباحصلا ثادحأ ةياور اوليق ّسانلا

 ملو .هدعب امو غولبلا لبق هولمحت ام نيب قرف ريغ نم ,مههابشأو .أ ""«ريشُب نب ٍنامعنلاو

 مهتياورب نودتعيو . عامسلاو ثيدحتلا سلاح نايبصلا نو رضحي اثيدحو ادق اولازي

 .ملعأ هتلاو ؛"كلذل

 اهنأل .نيرشعلا ىف ثيدحلا ُبتك ٌبَحَتسُي :'''«ىريبزلا هللا دبع وبأ» لاق :ىناثلا

 .ضئارفلاو ٍنآرقلا ظفحب اهتود لغتشي نأ بجو ؛ لقعلا عمتجم
 م

 )١( :(ريغصلا عامسس ةحص ىف ءاج ام باب) ةيافكلا ىف .مهريغ نيرخآو ,بيطخلا مهركذ 0
 [.ىرصبلا ىعفاشلا دمحأ نب ريبزلا هللا دبع وبأ وه] :(غ) شماهب (؟)

 ,عامسلا نس ىف انه هلوقو 58١( ف )70١/7 ىوونلا بيذهتو )4,١/8( دادغب خيرات ىف هتمجرت رظنا -

 ىضاقلاو (00) هقيرط نم ةيافكلا ىف بيطخلاو 0١( ف 1417 :ثدحملا) ىف ىزمرهمارلا دالخ نبا هاكح

 .اضيأ ىزمرهمارلا قيرط نم - . (10) عاملإلا ىف ضايع

 : نساحملا *

 موق ذشو .فورعملا وه .غولبلا دعب هووريل ءابصلا لاح ىف مهلمحتب دادتعالا : ةدئاف»

 هجو مو .لوألا روهشملاو .ةيعفاشلا دنع ٌهةجو وهو ؛هغولب لبق ىبصلا ةياور اوزّوجف

 ١ و/ 50 «تهتنا .موق نع هتياكح تمدقت دقو . ,غولبلا لبق لمحتلا نم عنملاب رخآ
 نذل



 م١ 2 (عارسلا نس) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك :نورشعلاو عبارلا عونلا

 لبق دّيعت ٌتيدحلا بلطي نأ دارأ اذإ ٌلجرلا ناك :لاق «ىروثلا نايفس» نع دروو
 :لاقف ؟مّيَعن بأ نع بتكت مل فيك:«قاحسإ نب ىسوم»ل ليقو ا"اقتس ان َنيرشع كلذ

 '""نيرشع اولمكتسي ىتح ءاًراغِص ٍثيدحلا ٍبلط ٠ ىف مهّدالوأ نوجرخي ال ةفوكلا لهأ ناك ناك
 ةفوكلا لهأو ءنينس رشعل نوبتكي ةرصبلا لهأ :«نوراه نب ىسوم)» لاقو *

 .ملعأ هللاو "'.نيثالثل ماشلا لهأو «ني رشعل

 نأ .دانسإلا ٍةلسلس َءاقبإ ظوحلملا راص نأ دعب ىغبنيو [و/0] : هلا هاقبأ خيشلا لاق

 .ةعاس هيف عصي نامز ,لوأ ىف ريغصلا عامسإب رك

 كلذل ٌلهأتي نيح نمف .هدييقتو هطبضو هليصحتو ثيدحلا ابق لاغتشالا امأو

 امك "صوصخم نسب ىف رصحني سيلو ,صاخشألا فالتخاب فلتخم كلذو .هل دعتسيو
 .ملعأ هللاو ,موق نع اًقنآ هركذ قبس

 .(6غ :ةيافكلا) ىف بيطخلاو ١87( :لصافلا ثدحملا) ىف ىزمرهمارلا هاور )١(

 ١87 :لصافلا ثدجملا) ىروثلا نع - دلخم نب كاحضلا ؛ليبنلا - مصاع ىبأ ىلإ امههدنسي) ("-5) '

 .(16 ,14) عاملالا ىف ,كلذك هقيرط نم ءضايع ىضاقلاو ءىزمرهمارلا قيرط نم (00 ,04) ةيافكلاو (غ8ف

 :رسكلابو :هب زرخي ريسلا :مضلاب :ةبتكلاو :(سوماقلا) ىقو .فاكلا رسكب لوصألا نم طبضلا (4)

 .هخسنت اًباتك كباتتكا

 ىوارلا بيردت) ىف هنيمضتو ١١4, حاضيإلاو دييقتلا ةعوبطم ىف حالصلا نبا نتمو « ,لوصألا ىف اذك (0)

 .(ساسألا) ىف اهرظناو .هنس تربك ن ٌنسأو ٠ ,ةثنؤم ..نسلا :سوماقلا ىف ىذلاو (؛/؟

 : نساحملا 2

 نب دمحمبي] رم ,ىفوكلا نيكد نب لضفلا ,ميعن ابأ نأ نم ركذ ام كلذ ىناني ال : ةدئاف»

 نآ دق .نيطم اي: :هل لاقف ,نيطلاب خطلت دقو ءاريغص - نيّطمي بقلملا [ [نايلس نب هللادبع

 .""عامسلل انسلجم رضحت نأ كل

 طظر عال «ت تهتنا .ةداعلا هب فلاخف ,ةباجنلا هنم هل رهظ ميعن ابأ لعل :لوقن انأل

 نساحملاب انه همسا ىف عقوو (١1١؟) نيطم ءىمرضحلا رفعج ىبأ ىلإ هدنسب ,ثيدحلا مولع ىف مكاحلا )١(

 * ظفاحلا ىفوكلا ىمرضحلا رفعج وبأ .ناهيلس نب هللا دبع نب دمحم :حيحصلاو [.نيطمب بقلملا نمحرلادبعب رم]

 ْ 15١(. .ت'ا؟44 ظافحلا :تاقبطو ه5 ةنس تايفو .ربعلاو .177/7 ظافحلا' ةركذت)

 .باوص ىلع اهيف همساو .(نيثدحملا باقلأ ةفرعم) نيسمخلاو ىناثلا عوتلا ىف ىلي اهيف هرظناو



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم ضل

 نبا ىسدماا نع يور .ريغصلا ٌحامس هيف ٌحصي نامز .لوأ ىف اوفلتخا : :ثلاثلا

 ! :لاقف ؟ثيدحلا ٌئبصلا عمسي ىتم :لئس هنأ ؛داقتلا ظافحلا دحأ « لاّمحلا نوراه ش
 .""رامحلاو ةرقبلا نيب :ةياور ىفو  ةبادلاو ةرقبلا نيب قّرف

 ؟ثيدحلل ّئبصلا ٌعامس زوجي تم : لئس هنأ ,هنع هللا ىضر «لبنح نب دمحأ» نعو

 سمح هل نوكي ىتح ٌةعامس زوجي ال: لاق هنأ لجو نع هل َرِكذ .طبضو َلَقَع اذإ :لاقف
 .""لوقلا سئب :لاقو هّلوق ركنأف .ةنس ةرشع

 هللا دبع دمحم ىبأ نع .ىدسألا هقا دبع نب نمحرلا ٌديع دمحم وبأ خيشلا ىفربخأو
 دق :لاق .ءىبصحيلا قّبسلا ىسوم نب ضايع ظفاحلا ىضاقلا نع ىريشألا دمحم نب

 ىف ىراخبلا ةياور ركذو .عيب رلأ ن نب دومحم نس هلقأ نأ كلذ ىف ةعنصلا لهأ ددح

 «عيبرلا نب دومحم» نع هدانسإب (ريغصلا عامس حصي ىتم) مجرت نأ دعب (هحيحص)

 نم ءنينس سمح نبا انأو ىهجو ىف اه حي ملسو هيلع هللا ىلص ّئبنلا نم تلقع" : لاق
 0 !نينس عبرأ نبأ ن ناك هنأ ىرخأ ةياور ىفو .«وُلَد

 .ىدادغبلا نارمع ىبأ ءلاملا نوراه نب ديزي ىلإ بيطخلا دنسب (16) ةيافكلا ىف ناتياورلا '
)١( 

 .(54 :ةيافكلا) هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع ىلإ بيطخلا هدنسأ )3(

 ثيدحلا جرخأو (ريغصلا عابس حصي قتمو بلاطلا عامس بحتسي ىتم باب) عاملإلا ىف ضايع ىضاقلا (6)
 ىفو :دازو .عيب رلأ ن نب دومحم نع ىرهزلا نع - ديلولا نب , دمحم ىصمخلا ليذهلا ىبأ - ىديبزلا ةياور نم
 قيرط نم ,ريغصلا عامس ةحص ىف ءاج ام باب ىف بيطخلا هجرخأو (71) نينس عبرأ نبا ناك هنأ ىرخأ ةياور

 .(ةيافكلا) «نينس سمح نبا انأو» :لاق هيفو ,.دومحم نع ىرهزلا نع رم نب نمحر لادبع نع نايفس نب بوقعي
 نبا لاق .ىرهزلا نع ىديبزلا ةياور نم .ريغصلا عابس حصي ىتم باب .ملعلا باتك ىف ىراخبلا هجرخأو

 ىف الو نيحيحصلا ىف ال .هقرط نم ءىش ىف هلمحت دنع نسلاب ديقتلا رأ مل ؛نينس سمح نبا انأو : :هلوق» : رجح
 دقو ..ىرهزلا نع نينقتملا ظافحلا رابك نم ىديبزلاو .هذه ىديبزلا قيرط ىف الإ .ديناسملاو عماوجلا نم اهريغ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىفوتو .ةيافكلا ىف بيطخلاو ىناربطلا دنع ,هظفل نمو ىرهزلا نع رم نب نمحزلا دبع هعبات
 عبرأ نبا وهو نيعستو عست ةنس تام عيب رلا نبا نأ هريغو نابح نبا ركذ دقو .نينس سمخ نبا وهو ملسو
 نبا ناك هنأ تاياورلا ضعب ىف نأ هريغو عاملإلا ىف ضايع ىضاقلا ركذو .ةياورلا هذه قباطم وهو .نيعستو
 لوق نم اًدوخأم كلذ ناك نإ الإ .ماقلا عبتتلا عم تاياورلا نم ءىش ىف اًيرص صنلا اذه ىلع فقأ لو - عبرأ
 ىدقاولا لوق ددرتلا اذه ىلع هل لماحلا ناكو .سمخ وأ نينس عبرأ نبا وهو ةجملا لقع هنأ باعيتسالا بحاص
 ىلع هلمح نكي ىدقاولا لوق نأ ىلع .هدانسإ ةحصل دامتعالاب ىلوأ لوألاو .تام امل نيعستو ثالث نبا ناك هنإ
 ىراصنألا ,عيب رلأ نب دومحم ةمجرت عم (١؟١/7 ىرابلا حتف) «ملعأ هللاو .هريغ هرتَجو ءرسكلا ىغلأ هنأ
 .ةباصالاو (باعيتسالا) ىف .هنع هللا ىضر .ىجرزخلا



 اننلن (عامسلا نس) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك :نو رشعلاو عبارلا عونلا

 | ثيدحلا ,لهأ لمع هيلع رقتسا ىذلا وه ٍسمخب ٌديدحتلا :هللا هاقبأ خيشلا لاق |

 .رضحأ : وأ ءرضح : :اًسمح غلبي مل نلو ؛ ؛عمس : : اًدعاصف ٍسمخ نبال نويتكيف «نيرخأتملا
 نع اعفترم هاندجو نإف .صوصخا ىلع هلاح ريغص لك ىف ريتعن نأ كلذ ىف ىغبني ىذلاو

 نود ناك نإو هعامس انححص ,كلذ وحنو باّوجلل اًدرو باطخلل هف لقعي ال ْنَم لاح

 ."7نيسمخ نبا لب ٠ سمح نبا ناك نإو هّعامس محصن مل ءكلذك نكي مل نإو ءسمحخ

 دق نينس عبرأ نبا اًيبص ٌتيأر» :لاق «ىرهوجلا ديعس نب ميهاربإ» نع انغلب دقو
 نعو .'' «ىكبي عاج اذإ هنأ ريغ .ىأرلا ىف رظنو ,نآرقلا أرق دق «نومأملا» ىلإ لمج

 «نينس سم ىلو نآرقلا تظفح» : :لاق «ىناهبصاإلا دمحم نب هللادبع دمحم ىبأ ىضاقلا»

 : ني رضاحلا ضعب لاقف ,نينس عبرأ ىلو .هنم عمسأل «ئرقملا نب "' ؛ "اركب ىبأ ىلإ» تلمجو

 (نورفاكلا ةرؤس):أرقا :ئرقملا نبا ىل لاقف .ريغص هنإف ُئرق اهيف هل اوعمست ال

 (تالسرملا ةروس) أرقا :هريغ ىل لاقف ءاهتأرقف (ريوكتلا ةروس) أرقا :لاقف ءاهتأرقف

 ."'«ىلع ةدْهعلاو هل اوعّمَس :ئرقملا نبا لاق .اهيف طلغأ لو اهتأرقفا
 .دومحم لثم سمح نبا نم كلذ ةحص ىلع ٌلديف «عيب رلأ نب دومحم» ثيدح امأو

 نبا ناك نميف ةحصلا ىلع الو ,سمخ نبا نكي مل نميف ةحصلا ءافتنا ىلع لدي الو

 .ملعأ هللاو .هنع هللا ىضر دومحم زييق زيمبي مو سمح سمج

 دق 0

 .(غ) شماه ىلع ةرط ىف هنومضم )١(
 .(54 ةيافكلا) .ىرهوجلا ديعس نب ميهاربإ نع ىناغاصلا ىلإ هدانسإب بيطخلا اهاكح (؟)

 .[ىرقملا ركب ىبأ] ىلإ :(ص) ىف (5)
 .ىناهيصألا دمحن نب هللا دبع دمحم ىنأ ىضاقلا هخيش نم بيطخلا عامس (14 ةيافكلا) ىف هصنب (؟)

 .(018 تا١/44١ :دادغب خيرات) ىف .هنم اًعامس هخيش ةمحرت ىف ,ءكلذك اهاكحو .نابللا نباب فورعملا

 . .نابللا نبا دمحم ىبأ ىضاقلا هخيش نم هعمس امو ,نومأملا ىلإ لمح ىذلا ىبصلا نع بيطخلا هاكح امو

 ركب ىبأ بيطخلا قيرط نم اهب هثدح «ىلازربلا دمحم ىبأ نيدلا ملع هخيش نم ىكبسلا جاتلا تاعومسم نم ٠
 ْ .ةرهاقلاب بتكلا راد طوطخم 140/١( :ىكبسلا خويش مجعم) '



 حالطصالا نساحو حالصلا نيا ةمدقم ضع

 :ماسقأ ةيناث اهعماجمو .هلمحتو ثيدحلا لقن قرط ماسقأ نايب
 ءاوسو .ءالمإ ريغ نم ثيدحتو .ءالمإ ىلإ مسقني وهو .خيشلا ظفل نم عامسلا : لوألا

 نع هيورن اهيفو .ريهامجلا دنع ماسقألا عفرأ مسقلا اذهو .هباتك نم وأ هظفح نم ناك

 زوجي هنأ فالخ ال: :هلوق ,نيعلطملا ني رخأتملا دحأ «ىتبسلا ىسوم نب ضايع ىضاقلا»

 ,نالف انل لاقو .ءلوقي اًنالف تعمسو ءانأبنأو ءانريخأو انثدح :هنم عماسلا لوقي نأ اذه ىف

 . ("7(نالف انل ركذو

 ظافلألا هذه نم هلاعتسا عاش ا ايف ىغبنيو ءرظن اذه ىف :هللا هاقبأ خيشلا لاق

 ايف قلطُي الأ - ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع - خيشلا ظفل ريغ نم عمس امب اصوصخم

 .ملعأ هللاو .سابلإلاو ماهإلا نم هيف امل خيشلا ظفل نم عمس

 مث ءتعمس :كلذ ىف تارابعلا عفرأ نأ [و/76] «بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا» ركذو

 ىف الو ةبتاكملاو ةزاجإلا ثيداحأ ىف .تعمس :لوقي ٌدحأ داكي ال هنإف .ىنثدحو انثدح

 "'هعمسي ملام سيلدت

 ناك هنأ « نسحلا» نع ىورو .انثدح :هل زيجأ ايف لوقي ملعلا لهأ ضعب ناكو

 ءاهب كاذ ذإ «نسحلا» ناكو .ةنيدملا لهأ ثّدح هنأ لوأتيو .ةريره وبأ انثدح :لوقي
 ."'اًئيش هنم عمسي مل هنأ الإ

 )١( :ضايع ىضاقلل عاملإلا 15.

 ة .584 :بيطخلا ةيافك (؟)

 انبطخ :نسحلا لوق :هنع انيور ايف «ىنيدملا نبا ىلع» :لاق :فلؤملا لاق :(غ) شماه ىلع (5)

 .ىلع انيلع جرخ :دهاجي لوق لثمو .نيصح نب نارمع انيلع مدق :تباث لوقك وه امنإ ,ةرصبلاب سابع نبا
 ,ةرصبلاب سابع نبا ناك مايأ ةئيدم ب ناك ءطق هآر امو سابع نبا نم عمسي مل نسحلا :ىنيدملا نبا ىلع لاقو
 0١(. :ىنيدملا نبا للع) ىف هرظناو [هتلقنف ءانخيش ىنعأ ,هطخب هتدجو .«ملعأ هللاو

 لهأ ثدح هنأ لوأتيو .ةريره وبأ انث : :لوقي ناك هنأ نسحلا نع ىورو» :ةيافكلا ىف بيطخلا ةرابعو
 نم ءىش ىف ؛تعمس :لوق :لمعتسي مو .اًئيش هنم عمسي ملف ةنيدملاب كاذ ذإ نسحلا ن ناكو «مهنم نسحلاو .ةرصبلا

 .584 ص :اظفل' ثدحملا نم عمس اع ةياورلا ةرابع ىف ءاج ام باب .«كلذ

 ركب يب هال دلاخ نب .بيهو نع ملسم نب نافع نع ىلا ىلع نيورمع قيرط نم ىرطلا نسأو
 نع اضيأ ىلع نب ورمع قيرط نمو .«ةريره ىبأ نم نسحلا عمسي مل» :لاق ىنايتخسلا بويأ نع .ىرصبلا
 : ؟ةريره ىبأ نم نسحلا عمسأ :ىعيبسلا قاحسا ىبأ نب سنويل تلق :لاق ,ةبعش نع .ةبيتق نب ملس ,ةبيتق ىبأ
 .(399 :ليذملا ليذ' نم بختنملا) .«افرح الو ءال :لاق



 "77  (خيشلا نم عامسلا) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك : نو رشعلاو عبارلا عونلا

 .ملعأ هللاو *.ةريره ىبأ نم اًعامس هل تبثأ نم مهنمو :تلق

 ملعلا لهأ نم ةعامج نإ ىتح .لامعتسالا ىف ريثك وهو .انربخأ :لوق كلذ ولتي. مث
 دامح :مهنم .انربخأ :مهوقب الإ مهثدح نم ظفل نم هوعمس امع نوربخي نوداكي ال اوناك
 قازرلادبعو ءىسوم نب هتلاديبغو ءريشي نب ميشهو ,كرابملا نب هللا دبعو .ةملس نب
 نب قاحسإو .ىميمتلا ..ىيحي نب ىيحنو .نوع نبورمعو ,نوراه نب ديزيو ؛مامه نب

 ركذو "'!.مهريغو «نايزارلا بويأ نب دمحمو تارفلا نب دمحأ دوعسم وبأو .هيوهار

 نب دمحأ مدق ىتح .انربخأ :لوقي قاررلادبع ناك» :لاق ,عفار نب دمحم نع «بيطخلا»

 ؛انثدح :لاق ءالؤه عم تعمس ام لكف ؛انثدح :لق :هل الاقف .هيوهار نب قاحسإو لبنح

 ('7 «انربيخأ :لاق .كلذ لبق ناك امو

 «قازرلادبعو ءنوراه نب ديزيو ءميشه :لاق «ظفاحلا سراوفلا ىبأ نب دمحم» نعو

 ا" هلعأ هللاو "!.بتاكلا أطخ نم وهف «انثدح» تيأر اذإف .«انربخأ» :الإ نولوقي ال

 ىلع ْئرُق اب «انربخأ» ٌصيصخت عيشي نأ لبق هلك اذه ناكو :هللا هاقبأ خيشلا لاق
 .خيشلا

 .لابعتسالا ىف ٌليلق وهو .انأبنو .انأبنأ ٌلوق ءانربخأ :لوق ولتي مث
 سيل هنأ ىهو .ىرخأ ةهج نم «تعمس» نم عفرأ «انريخأو ,«انثدح» : : خيشلا لاق

 ةلالد «انربخأو ءانثدح » ىفو هب هبطاخو ثيدحلا هاور خيشلا نأ ىلع ةلالد «تعمس» ف

 ركب وبأ ٌبيطخلا» لأس .كلذ هب َلِعف نمم وه وأ .هل هاورو [ظ/8] هب هبطاخ هنأ ىلع

 هنوك ىف ّرسلا نع «ىلاعت هللا اهمحر «ظفاحلا ديقفلا , ىناقربلا ركب ابأ» هخيش «ظفاحلا

 )١( :ةيافكلا ىف بيطخلا هلاق 586. ٠

 .دهازلا ظفاحلا ىروياسينلا هللا دبع ىبأ مهالوم ,ىريشقلا عفار نب دمحم ىلإ بيطخلا دنسب .ةيافكلا (؟)

 .ىدادغبلا حتفلا ىبأ ءسراف نب دمحم نب دمحم .ءسراوفلا ىبأ نبا ىلإ بيطخلا دنسب ,ةيافكلا (©)

 نمحرلا دبع نيدلا نيز همعو ,ثحب ةءارق ميدعلا نبا نيدلا رصان غلب (أ77) :صص شماه ىلع (5)

 .نيسحلا نب ميحرلادبع هبتك .اًعامس ىبلحلا نيدلا سمشو

 : نساحملا 2

 ىف هيف لوقلا تطسب (نسحلا ةمجرت ىف ,نسحلا لوقلا) هتيمس اًءْرزج تبتك دق :ةدئاف»
 رم « تهتنا .هنم رظنيلف .هريغ ىفو كلذ



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم ضل

 : "7(ىنودنبآلا ىناجرجلا ميهاربإ نب هللا دبع مساقلا ىنأ» نع مط هاور ايف لوقي

 ,هجالصو هِقث عم ناك «مساقلا ابأ» نأ هل ركذف .انريخأ الو ءانثدح :لوقي الو ءتعمس
 ملعي الو مساقلا وبأ هاري ال ثيحب سلجي «قاقربلا» ناكف اكف ءةياورلا ىف "!ريسع

 ,تعمس :لوقي كلذلف .هيلإ ّلخادلا ٌصخشلا هب تحي ام هنم عمسيف .هروضحب
 .هدحو هيلإ لخادلل ةياورلا ناك هدصق نأل .انربخأ : الو .انثدح :لوقي الو

 هنأ ريغ ؛نالف انثدح :هلوق ليبق نم وهف ؛نالف انل ركذ :وأ ,نالف انل لاق :هلوق امأو
 .« انثرثح » نم هبشأ هب وهو ,ةركاذملا ىف هنم هعمس امب ّقئال

 نينّدحملا نم ريثك نع (رشع ىداحلا عونلا) ) بيقع قيلعتلا لصف ىف انيكح دقو

 ىف تارابعلا '"'عضوأو .تارظانملاو تاركاذملا ىف مهنيب ىرج امع هب نيربعم ٠ ,كلذ لابعتسا
 .كلذ وحنو ءانلو ,ىل :هلوق ركذ ريغ نم «نالف ركذ» :وأ «نالف لاق» :لوقي نأ كلذ

 ىلع مهدنع لومحي .ظافلألا نم ههبشأ امو كلذ نأ (نعنعملا دانسإلا لصف) ىف انمّدق دقو

 هنأ هلاح نم َفرُع اذإ اهيس ال .ةلمجلا ىلع هنم هعامسو هل هؤاقل فرغ اذإ عامسلا
 .هنم هعمس ابيف الإ «نالف لاق» :لوقي ال

 :اهيف لوقيو ءهبتك « جي رج نبا» نع ىوري «روعألا دمحم نب جاجح » ناك دقو

 هنأ هلاح نم فرع دق ناكو .هتاياورب اوجتحاو ,هنع سانلا اهلمحف «جيرج نبا لاق»

 ىلع كلذ لمحب ٌلوقلا «ظفاحلا ركب وبأ بيطخلا» صصخ دقو .هعمس ام الإ ىوري ال
 .©كلذ ّلثم هتداع نم َفِرُع نب .عامسلا

 .ملعأ هللاو ؛هركذ انمدق ام فورعملا ظوفحملاو

 ك0 لل

 رثكأو .خيشلا ىلع ةءارقلا :لمحتلاو ذخألا ماسقأ [و/"1]97 نم :ىناثلا مسقلا

 ضرعَي اى .هؤرقي ام خيشلا ىلع ضرعي ٌىراقلا نإ ثيح نم ٠ ءاًضرع : اهنومسي نيثّدحملا

 نم تأرق و .عمست تنأو كريغ أرق وأ ءئراقلا تنأ تنك ٌءاوسو .ىرقملا ىلع نآرقلا

 )١( ةدودمملا فلألا حتفب طبضلاو (ص .غ) شماه نم [ناجرج ىنرق نم ةيرق :نودنبآ :فلؤملا لاق ,

 :بايللا) نم «نو هرخآ قو ةلمهملا لادلا مضو نونلا نوكسو ,ةدحوملا ءابلاو (2

 )١( .؟18ا/ «ةياورلا ىف ًارسع» ةيافكلا نم دنم لا ةعبط ىف

 .مهحلطصم ف هوعضو ام نوع ,عضولا نم نم (9)

 .(عمس اع ةياورلا ةرابع ىف ءاجام باب) 54 :بيطخلا ةيافك )ع(



 ١4" (خيشلا ىلع ةءارقلا) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك : نو رشعلاو عبارلا عونلا

 "7؛هلصأ كسي نكل ظفحي الوأ .هيلع أرقي ام ظفحي خيشلا ناك وأ ,كظفح نم وأ باتك

 .هريغ ةقث وأ وها

 هللاو ؛*هفالخب تعي ال نم ضعب نع ىكُح ام الإ ٌةحيحص ٌدياور اهنأ فالخ الو

 7 :عاملإلا )03(

 :نساحملا *

 دانسإب ءثّدحملا ىلع ةءارقلا باب ىف (لصافلا) هباتك ىف «ىزمرهمارلا» ركذ : ةدئاف»
 ةثالث نع هلأسف .ةيفوصلا نم لجر هاتأو اكلام ترضح » :لاق «نوشجاملا .نبا» ىلإ

 نإ .هللادبع ابأ اي :لاقف .ةجاح كل ناك نإ اهضرعا :«كلام» لاقف ءاهب هثدحي ثيداحأ

 :لوقي كلذ لك ءاّرارم هاتأن .ملعأ تنأف :«كلام» هل لاقف ءاندنع زوجي ال ضرعلا

 لوأ ىف دنسأو '''ةياكحلا قاسو .«زوجي ال ضرعلا :لوقيف ,ةجاح كل تناك نإ اهضرعا

 ,جيرج نباو اكلامو ةفينح ابأو نايفس تعمس” :لاق «ليبنلا مصاع ىبأ» نع ''!بابلا
 تثدح 0س هارأ ال انأو - ةءارقلا ىنعي - اهب سأب ال :نولوقي مهتعمس ءالؤه لك

 * :لاق «مالس نب نمح رلادبع » يلإ دنسأو .“ةءارق ءاهقفلا نم دحأ نع ثيدحب

 وهو ا ىبأ نبا» هيدي نيبو - لاقف .هبجحي نم هباب ىلعو سنأ نب , كلام ىلع

 :معن ءمعن :كلام لوقيف ؟نالفو نالف كثدح ؟ باهش نبا كثدح ؟ عفان كثدح :لوقي

 : لاق .ىلع اهؤرفت ثيداحأ ةثالثب هتثدح اع ىنضْوَع هللا دبع ابأ اي :لاق غرف الف

 هدنتسم .مهنم دش ام الإ ءالعلا هيلإ بهذ امو .“ىنع هوجرخأ ؟ىقارعأ ؟ ىقارعأ

 و/غذ ظلال «."'حيحصلا ىف وهو «ةبلعث نب ماض» ثيدح

 )١( ةرقف 2” لصافلا ثدحملا :دالخ نبا ىضاقلا ,ىزمرهمارلا 11614.

 .605ف ؟؟١ :لصافلا ثدحملا باتك نم .ثدحملا ىلع ةءارقلا باب (؟)

 ناورم ىبأ ,نوشجاملا ةملس ىبأ نب بوقعي نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع .نوشجاملا نبا ىلإ هدانسإب
 .قدملا

 , نب هللا دبع نب كيرش نع (ثدحملا ىلع ضرعلاو ةءارقلا باب) ملعلا باتك ءىراخبلا حيحص ىف (5)

 ' - ىلع لجر لخد دجسملا ىف ِةِلَك ىبنلا عم سولج نحن انيب :لوقي كلام نب سنأ عمس هنأ رغ ىبأ



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 5

 :هقوف وأ .هنودوأ .ةبترملا ىف خيشلا ظفل نم عامسلا لثم اهنأ ىف اوفلتخاو
 ىلع خيشلا ىلع ةءارقلا حيجرت ءامهريغو «بئذ ىبأ نباو ةفينح ىبأ» نع َلقْنف

 امهنأ هريغو "'«كلام» نع ىورو .*اضيأ ''«كلام» نع كلذ ىورو .هظفل نم عامسلا

 م كلام بهذمو .ةفوكلاو زاجحلا ءالع مظعم بهذم اههنيب ةيوستلا نإ ليق دقو .ًءاوس

 .**ههريغو ىراخبلا بهذمو .ةنيدملا ءالع نم هخايشأو هباحصأو
 دقو .ًةيناث ةبترم هيلع ةءارقلا نأب مكحلاو ,خيشلا ظفل نم غامسلا حيجرت حيحصلاو

 )١- )5ف :لصافلا ثدحملا 40 +  47١لاقي نأ زاجأ نمع ةياورلا ركذ باب :بيطخلا ةيافكو 407 ف '
 انريخأو انثدحو .ءتعمس :نيب قرفي الو ءانثدح :ضرعلا ثيداحأ ىف )0.-26٠0(.

 ."5 - ل١ :ضايع ىضاقلل :عاملإلاو

 .لايروكسالا :لصأ نم بتكلا راد ةروصم 788/“ل :ةلحرلا ىف .ديشر نياو

 : نساحملا 2

 و/ 4 «تهتنا .جي رج نباو ةرامغ نب نسحلاو : ةدايز»

 -ةءارقلا :لاقف .بلاط ىبأ نب ىلع اههنيب ىوس نممو :ةدايز» * *

 ,مهينارهظ نيب ٌىكتم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو ؟دمحم مكيأ :مهل لاق مث هلقع مث دجسملا ىف هخانأن لمج -

 دق“ :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف؟.بلطملا دبع نبا :لجرلا هل لاقف .ئئكتملا ضيبألا لجرلا اذه :انلقف

 .كسفن ىف ّىلع دجت الف ةلأسملا ىف كيلع ددشمف كلئاس ىنإ :ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلل لجرلا لاقف “كتبجأ
 ”هعن مهللا” :لاقف ؟ مهلك سانلا ىلإ كلسرأ هنآ .كلبق نم برو كبرب كلأسأ :لاقف “كل ادب امع لس” :لاقف

 ,ةبلعث نب ماض انأو ىموق نم ىئارو نم لوسر انأو .هب تئج اب تنمآ :لجرلا لاق هرخآ ىفو .هلوطب ثيدحلا

 1١1١/١--١١8(. ىرابلا حتف :رظنا) .ركب نب دعس ىنب وخأ :

 نم «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج“ :هنع هللا ىضر .هللا ديبع نب ةحلط ثيدح ىف هعم رظناو

 ىف كلام هاور ."مالسإلا نع لأسي وه اذإف اند ىتح لوقي ام هقفن الو هتوص ىود عمسن سأرلا رئاث دجن لهأ

 ىف ىراخبلا :كلام قيرط نم نيحيحصلا ىف ناخيشلاو (14 :ح) ةالصلا ىف بيغرتلا عماج باب) أطوملا
 مو .مالسإلا ناكرأ دحأ ىه ىتلا تاولصلا نايب باب ,ناميإلا ك ىف ملسمو .ناميإلا نم ةاكزلا باب ناميإلا ك

 :باعيتسالا) هنع هللا ىضر .ىدعسلا ةبلعت نب ماض ةمحرت ىف ربلادبع نبا هجرخاو .لجرلا اذه مسي

 | 74/١(. ىرابلا حتف) ىبطرقلا هبقعت نإو ماض هنأب لاطب نبا مزج رجح نبا لقنو (515١ت
 لاوكشي نبا دتع ,ةبلعث نب ماض هنأ ,ىقارعلا ةعرز ىبأ ىلولل .دانسإلاو نتملا تاهبم نم دافتسملا) ىفو

 .(ةيرصملا بتكلا راد ةيطخ/7) رهاط نباو



 00١ (خيشلا ىلع ةءارقلا) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك : نو رشعلاو عبارلا عونلا

 .ملعأ هللاو ..قرشملا لهأ روهمج بهذم اذه نإ ليق
 184 دع داع

 :بتارم ىلع ىهف هب ةياورلا دنع اهنع ةرابعلا امأو

 رقأف عمسأ انأو نالف ىلع ُىرق :وأ ءنالف ىلع تأرق” :لوقي نأ اهملسأو اهدوجأ

 .لاكشإ ريغ نم غئاس اذهف “هب

 انهه اهب قأ اذإ ,ةقلطم خيشلا ظفل نم عابسلا ىف تارابعلا نم زوجي ام كلذ ولتيو
 :كلذكو .كلذ وحنو ؛هيلع ةءارق انربخأ :وأ هيلع ةءارق نالف انثدح : :لوقي نأب ةديقم
 .رعشلا ىف ؛هيلع ةءارق اندشنأ

 :بهاذم ىلع هيف اوفلتخا دقف ,خيشلا ىلع ةءارقلا ىف “انربخأو ءانثدح“ قالطإ امأو

 ىبحي نب ىحيو .:كرابملا نبا» لوق هنإ ليق ءاًعيمج امههنم ٌعَنَم نم ثيدحلا لهأ نمف
 .مهريغو ("!«ىئاسنلاو «ءلبتح نب دمحأو [و/ا/] «ىميمتلا

 ءانثدح :قالطإ زاوج ىف خيشلا ظفل نم عامسلاك هنأو كلذ زيوجت ىلإ بهذ نم مهنمو
 ,ىرهزلا» :لوقو .نييفوكلاو .نييزاجحلا مظعم ٌبهذم اذه نإ ليق دقو .انأبنأو ءانربخأو
 ةمئألا نم نيرخآ ىف ."'ناطقلا ديعس نب ىبحيو .ةنييع نب. نايفسو ''!.كلامو

 ؛ نوكي نأ ٌّؤجرأ :لوقي دمحأ تعمس» :دواد وبأ لاقو .2977 ,475 ف .6؟5177-50 :لصافلا ثدحملا )١(

 ٠ .تأرق :لاق أرق نإ :لعف امك لوقي نأ ىنبجعي :لاق ؟لوقي نأ كبجعي فيك :دمحأل ليقف .هب سأب ال ضرعلا
 :(58ك : :دمحأ لئاسم) ديدش ' 'ان ريخأ“ «معت : :لاق ؟ انثدح : :نم لهسأ ٠ ءانربخأ" نأك : عمسأ انأو دمحأل ليق

 .ةيافكلاو

 | ٠ :(غ) شماه ىلع ةرط (؟)

 لئس :لاق ,سيوأ ىبأ نب ليعامسإ نع .دعس نب دمحم ىلإ ...عفري دنسب تيور :نيدلا مجن انخيش لاق]
 نع هيو .عامسلا نم ىندأب اندنع ضرعلا سيلو ءضرع هنمو .عامس هنم :لاق ؟وه عارسأ ,هثيدح نع «كلام»
 ,ةهفاشملا الإ هتزيي ال هنأ ضرعلا ىف هيلع جتحي نم ضعبل لوقي اكلام تعمس :لاق «هللا دبع نب فرطم»
 تبحص :لاق هنعو .هيلع أرقي مل وهو ؛ :نالف ىنأرقأ :لوقيف هيلع أرقي ىرقملا نأب جتح دحاو كلذ «كلام» ىبأيف

 :ةهفاشم هثدحي ثدحملا ديرب ىل ارجع «كلام» لاقو .هيلع اكلام أرقأ اًدحأ رأ ملف 2 ني رشع وجت اكلام

 .808 :ةيافكلاو :لم - /؟ :عاملإلا رظناو [.اضرع هثيدج ذخأ امنإ كلذو
 "918 ىف عا# 494٠١ 275 :لصافلا ثدحملا ىلع لباق ()

 " ىقءارقك لع مكتءارق نإف ىلع اوءرقا :لاق ,سابع نباو .هنم عامسلا ةلزنمب ملاعلا ىلع -
 ْ و/69 «."”ىزمرهمارلا هلك كلذ ركذ .مكيلع

 .:2ل8ف ءغ”9 2758 :لصافلا ثدحملا ىف )١(



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم فق

 ءالؤه نمو .نيئّدحملا نم ةعامج ىف «حيحصلا بحاص :ىراخبلا» بهذم وهو ,نيمدقتملا

 .*انالف تعمس :لوقي نأ اضيأ اهيف زاجأ نم

 :يتالطإ ٌزيوجتو ءانثدح :قالطإ نم عتملاو .كلذ ىف اهنيب قرفلا :ٌتلاثلا ٌبهذملاو

 : ,.حيحصلا بحاص «ملسم» نع لوقنم وهو ,هباحصأو «ىعفاشلا» ٌبهذم وهو .انربخأ

 .""!قرشملا لهأ روهمجو

 نأ «ىرصملا ىرهوجلا ىميمتلا نسحلا نب دمحم : (فاصنإلا باتك) ٌبحاص ركذو

 “انربخأ” اولعج مهنأو ءٌدحأ مهيصحي ال نيذلا ٍثيدحلا باحصأ نم رثكألا ٌبهذم اذه

 نم هب لوقي ناك نممو :لاق .ىل هب ظَفْل هنأ ال هيلع هتأرق انأ : : هلئاق .لوق ٌماقم ٌموقي الع

 ' نم هلثم ةعامج ىف ةمئألا نم نيرخآ ىف « ىئاسنلا نمحرلا دبع وبأ» ءاننامز لهأ

 .”انينّدح
 اذهو ؛ًرصمب «بهو ْنبا» نيظفللا نيذه نيب قرفلا ثدحأ نم لوأ نإ ليق دقو : تلق

 ,.« ركب وبأ ٌبيطخلا» اهنع هاكح «ىعازوألاو .« «جيرج نبا» نع ىورم كلذ نأ هعفدي

 .ملعأ هتلاو "'رصمب كلذ َلَعَف نم لوأ هنأ ىنعي نأ الإ

 .(19ا/  ؟593) ةيافكلاو 2/٠, 28١ فؤا49-١88 ,4976 :ىزمرهمارلا ديناسأب ءلصافلا ثدحملا )١(

 ْ .بيطخلا ةيافك ىف. بابلا .هعم رظنا (؟)

 ش .ىزمرهمارلل لصافلا ثدحملا نم 48-291 تارقفلاو

 ,لصافلا ثدحملاو (584-185) اًظفل ثدحملا نم عمس امع ىوارلا ةرابع ىف ءاج ام باب :ةيافكلا (*)

 .(85-غ1/ ف591-47) ىعازوألا ىلإو (455-441) جيرج نبا ىلإ ىزمرهمارلا دانسإب

 : نساحملا 3

 .هابحاصو ةفينح وبأو .نسحلاو .ٌءاطع» كلذ ىف “انثدح” قالطإ زوج نمثو : ةدايز»

 معن :لاق ؟ اًنالف تعمس لوقتأ :كلذ نع لئس امل «ىروثلا» لاق «روصنمو رفُرو

 و/٠6 «تهتنا ."7ىزمرهمارلا هركذ

 ةفينحوبأ) 211/40706(نسحلا) 274 ,478/477 ء(ءاطع) 510 ف 47 :لصافلا ثدحملا ىف !| )١(

 .(ىروتثلا) 214/897 ء.(روصنم) 277/477 .(رفز) 2/8 /8”47 .(هابحاصو !



 67  (خيشلا ىلع ةءارقلا) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عابس ةيفيك :نو رشعلاو عبارلا عونلا

 ثيدحلا ٍلهأ ىلع بلاغلا عئاشلا وه راص اههنيب قرفلا : : هللا هاقبأ خيشلا لاق

 ءمهنم حالطصا هنأ هيف لاقي ام ٌريخو .فلكتو ًءانع ٌةغللا ثيح نم كلذل جاجتحالاو

 هراعشإ ةوقل “انثدح”“ : لوقب لوألا عونلا صّصخ مث ,نيعوتلا نيب زيا هب اودارأ
 .""ةهف اعمل و قطنلاب

 «ناقربلا ركب وبأ ظفاحلا» هاكح ام ءبهذملا اذه بهذي نمع ىكي ام نسحأ نمو

 يلع أرق هنأ ,ناسارخب ثيدحلا ٍلهأ ءاسؤر دحأ «ىورطلا بوقعي نب دمحم متاح ىبأ نع

 لك ىف هل لوقي ناكو [9/58] (ىراخبلا حيحص) «ىربرْفلا» نع خويشلا _ضعب

 ٠ ٌباتكلا عمس هنأ ركذي خيشلا عمس ,باتكلا نم غرف الف “ىرْيَرفلا مكئّدح” :ثيدح

 :هعيمج ىف هل لاقو .هلك باتكلا ةءارق «متاح وبأ» داعأف .هيلع ةءارق «ىربرفلا» نم

 .ملعأ هللاو *"!“ىربرفلا مكر بخأ”

 :(غ) شماه ىلع هرط )١(
 اذهو .هيلع ُىراقلا نم هعمس وأ هيلع أرق ايف ؛لوقي اثالق تعمس :لوقيو حماستي نم نيرخأتملا نمآ >>

 برقي دقف ءاماع حالطصالا عقي نأ وهو .حالطصا رييغتب نوكي نأ الإ هجو هل سيل ,عضولا نع جراخ حماست
 ةءارق اًنالف تعمس : لوقي نأب مهضعب هبرق ارو .ًرئاج كلذ ىرأ الف هسفنب ىوارلا اذه هعضو نإو .هيف رمألا

 نومجرتي نمع اولوقي نأ خيراوتلا بابرأ نم ماعلا حالطصالا عقو .معن .هظفل نم هعامسب .. ..اًنالفو ,هيلع
 [.كلذ نم معأ وه ام لب .هظفل نم عارمسلا كلذب نوديري الو .اًنالفو انالف عمس :همسأب

 )١( ىناقريلا ركب ىبأ هخيش نغ .ةيافكلا ىف بيطخلا )7.-١5.؟(

 : نساحملا 0ك

 خسانلا) هباتك ىف « ساحنلا نب رفعج وبأ» ىكح امل ةنيابم ةياكحلا هذه :ةدايز»

 ”٠ 2,ةجح هثيدحب موقي ال ملعلا ىف هلح ىلع - «تباث ىبأ نب بيبح نأ ىهو (خوسنملاو

 هب تثدح مث ,ءثيدحب كنع لجر ىنثدح اذإ” :لاق ام هبهذم ناكو .هيلإ بهذي ناك رمأل

 ةياكحو .هديدشتو .« ىو را متاح ىبأ» ةياكحا ىلإ رظناف "9 .“اقداص تنك .كنع

 - هذه ناكف ف (حيحصلا) ىف تباث ىبأ نب د بيبحل جّرْخ دقف كلذ عمو .هلهاستو « بيبح »

 3 .حصت م ةياكحلا

 )١( .هِرْمَخلا ِنَع كتولأسيإل 519 ةرقبلا ةيآ ىف (088) خوسنملاو خسانلا :ساحنلا نبا رفعج وبأ ٠



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا. ةمدقم نضر

 :تاعيرفت

 املا عارم .هب قوثوم وهو هريغ ديب هيلع ةءارقلا دنع خيشلا ّلصأ ناك اذإ : لوألا

 ,هسفن ِدّيِب هلصأ ناك ول اك وهف .هيلع أرقي ام ظفحي خيشلا ناك نإف : كلذل لهأ أرقي

 .هيلع نيصخش ىتهذ دضاعتل ءىلْوأ لب

 ٍةمثأ عب ىأرف :هيف اوفلتخا امم اذهف ,هيلع ْأّرقُي ام ظفحي ال ٌحيشلا ناك نإو
 مظعم لمع هبو ,.حيحص كلذ نأ ٌراتخملاو ."”حيحص ٌريغ ٌحامس اذه نأ لوصألا

 .ثيدحلا لهأو خويشلا

 ىلوأو .هيف مكحلا كلذكف هدف رعمو انيد هب قوثوم وهو ,ئراقلا ديب لصألا ناك اذإو

 .حيحصتلاب

 ناك ًءاوسف ءأرقُي امل هلاهإ ٌنَمؤي الو .هل هكاسمإب ُقئوي ال ْنَم ديب هلصأ ناك اذإ امأو

 ' ءورقملل ظفاح ريغ ُحيشلا ناك اذإ هب ٌدَمْعُم ريغ ٌعامس هنأ ىف «هريغ ديب وأ ٌىراقلا ِدْيِب ..

 .ملعأ هللاو ؛هيلع

 وأ ,نالف انربخأ :تلق وأ .نالف ٍكربخأ :الئاق خيشلا ىلع ئئراقلا أرق اذإ :ىناثلا

 ."'كلذ ىف فاك اذهف .هل ركنم ريغ كلذل ٌمهاف .هيلإ ٍغصُم ٌتكاس خيشلاو .كلذ وحن

 قاحسإ وبأ خيشلا» عطق هبو قط ,خيشلا رارقإ مهريغو ةيرهاظلا ضعب طرتشاو

 مامإ ءفسوي نب هتلادبع نب كلملادبع .ىنيوجلا مامإلا نع (0 :عاملإلا) ىف ضايع ىضاقلا هاكح )١(

 ىف ىقارعلا هلقنو «عنملا ىلإ هليم رثكأو -ىنالقابلا وه- بيطلا نبا ىضاقلا هيف ددرتو» :لاق مث .نيمرحلا

 .ضايع نع ١7١( ديبيقتلا)
 .(580) هراكنإ وأ هتوكسو هيلع يرق امب ثّدحملا رارقإ ىف ءاج ام باب :ةيافكلا ىف (؟)

 ا/8 : ضايع ىضاقلل عاملإلاو 781١ :ةيافكلا (9)

 ٍ ةروص خيشلا َىِرُي نأ ذيملتلا ىلع له : (ةءارقلا طرش) هامس ىذلا « ىفلسلا » باتك ىفو 35

 .نع انءاملع انْدهَع اذه ىلع نايس امه” : رهاط وبأ لاق ؟ همالعإ ىلع رصتقي وأ ,ءزجلا ىف هعامس

 دعب حو رفلا كلت ريصتف ,ءلوصألا نم خويشلل نوجرخي اًثيدحو اًيدق ظافحلا لزي ملو .مهرخآ
 و/ 05٠ «تهتنا '''“؟ اًعو رف الإ الوأ لوصألا تناك لهو ءالوصأ ةلباقملا

 )١( :دييقتلا) ىفلسلا رهاط ىبأ ظفاحلا نع ىقارعلا لقن ايف هلثم ١7١(.



 ضن (خيشلا ىلع ةءارقلا) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك :نورشعلاو عبارلا عونلا

 لاق .نييعفاشلا ءاهقفلا نم «غابصلا نب رصنوبأو .ىزارلا ميلس حتفلاوبأو .ىزاريشلا
 اذإو هيلع ٌىِرَق امب لمعي نأ هلو .ىنربخأ :وأ ,نثدح : لوقي نأ هل سيل” :«رصن وبأ»

 ." عمسي وهو هيلع ٌىِرق وأ .هيلع ٌتأرق :لاق هنع هتياور ' ”دارأ

 خيشلا ٌرارقإ طرش ةيرهاظلا ضعب نأ .كلذ ىف فالخلل نيفنصملا ضعب ةياكح ىفو
 :لوقيف ؟كيلع هتأرق اك [ظ/8] وه :خيشلل ئراقلا لوقي نأب .عامسلا مات دنع

(03) 

 ةلزنم لزان روكذملا هجولا ىلع خيشلا ٌتوكس نأو .مزال ريغ كلذ نأ ٌحيحصلاو

 نيثّدحملا نم ريهامجلا ٌبهذم اذهو .ةرهاظلا نئارقلاب ًءافتكا ٌىراقلا قيدصتب هحيرصت
 ْ ."”هلعأ هللاو ؛مهريغو ءاهقفلاو

 ىف هراتخأ ىذلا” :لاق هللا همحر «ظفاحلا هللادبع ىبأ مكاحلا» نع هيورن ايف : :ثلاثلا

 ثّدحملا نم هذخأي ىذلا 8 ّلوقي نأ .ىرصع ةمئأو ىخياشم رثكأ هيلع ٌتدهعو ةياورلا

 ؛نالف انثّدح : : هريغ هعمو اًظفل ثدحملا نم هذخأي امو .نالف قدح :دحأ هعم سيلو اظفل

 انربخأ :رضاح وهو ِثَّدحملا ىلع يرق امو ؛نالف ىنربخأ :هسفنب ُثِّدحملا ىلع أرق امو
 .7«نالف

 !'؛اهنع هللا ىضر «كلام بحاص ءبهو نب هللا ٍدبع» نع .هركذ ام وحن انيور دقو
 .قئار ٌنَسَح وهو

 وأ ,ينثدح :ليبق نم وأ ءانريخأ وأ انئّدح : ليبق نم هنأ هدنع ٍءىش ىف كش نإف
 نأ لمتحيف ,هريغ عم وأ هّدحو ,عامسلاو . لّمحتلا دنع ناك هنأ ىف هددرتل ؛ىف ربخأ

 نب ىلع» ركذ نكلو .لصألا وه هريغ مدع نأل “ىف ربخأ :وأ ,ىثدح“ : لقيل : لوقن

 نأ كش اذإ ايف .« مامإلا ناطقلا ديعس نب ىيحي» هخيش نع «مامإلا ىنيدملا هللادبع
 اذإ ايف ىضتقي اذهو .انثدح :لوقي هنأ .نالف انثدح :لاق وأ .نالف ىنئَّدح :لاق خيشلا .

 3/8 : عاملإلاو للماك ل١8 :ةيافكلا (؟-١1)

 "هل زاجأف ثّدحملا ىلع ضرع امو” :هلوق ماقو .نيسمخلاو ىناثلا عونلا ىف ٠ ,مكاحلل ثيدحلا مولع (5)

 ىلإ بتك :لوقي ,ةزاجإلاب ههفاشي مو ةنيدم نم ثّدحملا هيلإ بتك امو ؛نالف ىنأبتأ :هيف لوقي ءاّمافش هتياور

 .«نالق

 ١97. :ىقارعلا دييقت رظناو ,١؟7/-5١ :عاملإلا (8)



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم نسأ

 .""انثدح :للوقي نأ كلذ .لثم ىف هيفن عاس ىف كش

 'اذإ ٌصتقيلف ةبترم ٌصقنأ “انثدح”و ,ةبترم لمكأ “ىنن ةثدح” نب ةجوتي ىدنع وهو

 .فيطل اذهو .ٌلصألا وه دئازلا مدع نأل .صقانلا ىلع كش

 .هتمّدق ام ,ناطقلا لوق ''!ةياكح دعب راتخا دق «ىقهيبلا دمحأ ظفاحلا» تدجو مث

 نع « ظفاحلا ٌبيطخلا» هاكح .بجاوب سيلو ٌبَحتسُم هلصأ نم ٌليصفتلا اذه نإ مث

 زاوجل .هوحن وأ “انثدح” :لوقي نأ [ظر/*9] ] هدحو عمس اذإ ٌرئاجف '"'.ةفاك ملعلا ٍلهأ

 ثّدحملا نأل “ىنئدح” :لوقي نأ ةعامج ىف عمس اذإ ٌرئاجو .برعلا مالك ىف ٍدحاولل كلذ

 : .ملعأ هللاو ؛هريغ ثدحو هثدح

 ظفل عبت :لاق هنأ .هنع هللا ىضر «لبنح نب ٌدمحأ هللادبع ىبأ» نع انيور : عبارلا

 ٍْ (9 هُدْعَت الو ؛انريخأو ؛تعمسو ,ىتثدحو ءانثدح :هلوق ىف خيشلا

 نأ .كمدقت ْنَم تاياور نم ةفّلؤملا بتكلا ىف هُدجت ايف كل سيل : هللا هاقبأ خيشلا لاق

 ٍةماقإ ىف ناك نإو ءكلذ وحنو “انثدح”ب “انربخأ” :هيف ليق ام باتكلا سفن ىف ّلدبت

 ىريال نمم كلذ لاق ْنَم نوكي نأ .لامتحال ؛َقبس ليصفتو ٌفالخ ٍرخآلا ّماقم اهيحأ

 «اهنيب ةيوستلا هلاجر بهذم نم تفرع اًدانسإ كلذ نم تدجو ولو .اهنيب ةيوستلا

 فالخ هيف ناك نإو كلذو .ىنعملاب ةياورلا زيوجت باب نم رخآلا َماقم اهدحأ كتماقإف

 ةقنصملا بتكلا ىف ٌعِضَو ام لادبإ ىف هلثم ٍءارجإ نم ٌعانتمالا هارن ىذلاف ءٌفورعم

 ىف «ركب وبأ ٌبيطخلا» هركذ امو .ىلاعت هللا ءاش نإ هركذنس ام ىلع ,ةعومجملا عماجملاو

 نم بلاطلا ُهعمسي ام ىلع اندنع لومحمف ءاذه ىف فالخلا كلذ ءارجإ نم ."”(هتيافك

 .ملعأ هللاو ؛فْلْؤم باتك ىف عوضوم ريغ 55 ظفل

 .[هتياكح ضعب ىلإ :(ص) ىف (0) .7١؟ :ىقارعلا دييقت رظنا )١(

 عمس نمو ؟انثدح :هتياور ىف لوقي نأ زوجي له ءهدحو اًثيدح عمس نميف لوقلا باب :بيطخلا ةيافك ()
 ْ .(114) ؟ىنتثدح :لوقي نأ زوجي له ءةعامج عم

 نتمو ءص شماه ىلع هلثمو .ليمج نبا سمشلا ةخسن ىأ ,حص ش :اهقوفو [هودعتالو] :(غ) نتم ىف (8)
 .[هذعت الوآ :غ شماهو .ز ص نتم ىف ىذلاو .حاضيإلاو دييقتلا ىف حالصلا“ نبا

 ةياورلا ركذ بابو ١19( ص) ناك فيك عامسلا نع نايبلا بجي :لاق نمع ةياورلا ركذ باب ىف (4)

 .(00) انريخأو ءانثدحو ,تعمس :نيب قرفي الو ءانثدح :ضرعلا ثيداحأ ىف لاقي نأ زاجأ نمع



 ضف (ةءارقلاو عامسلا تاعي رفت) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك :نورشعلاو عبارلا عونلا

 نع دروف :ةءارقلا ّتقو ْحَسنَي ْنَم عامس ٍةحص ىف ملعلا ّلهأ فلتخا : سماخلا
 قيياَرْفْسإلا قاحسإ ىبأ ذاتسألاو ''',ظفاحلا ىدع نب دمحأ ىبأو :ىبرحلا ميهاربإ مامإلا»

 ""'ىَفْبصلا قاحسإ نب دمحأ ركب ىبأ» نع انيورو .كلذ فن « ,مهريغو «ىلوصألا هيقفلا

 ,ترضح :لوقي” :لاقف ,عامسلا ىف بتكي نمع لئُس هنأ ,ناسارخب نيّيعفاشلا ةمئأ ٍدحأ
 .“انربخأ :الو ءانثدح :لقي الو

 :لاق «ىزارلا متاح ىبأ» نعو .كلذ زيوت «. لامحلا نوراه نب ىسسوم» نع دروو

 ."”أرقي وهو «قوزرم نب ورمع» دنع تبتكو [ظر/كو] ] ءأرقي وهو ' "'«مراع» دنع ٌتبتك

 أرقي ام ريغ رخآ اًئيش خسني وهو هيلع ىرق .هنأ «كرابملا نب هللا دبع» نعو

 .عمسملا نم هم خسنلاو عماسلا نم خسنلا نيب قرف الو

 اذإ ٌعامسلا حصي ال :لوقنف ءٌليصفتلا ,قالطإلا اذه نم ريخو ؛ : هللا هاقيأ خيشلا لاق
 هنأك هعمس ىلإ ٌلصاولا نوكي ىتح .أرقُي ام خسانلا ُمهف دعم عنته ثيحب حسنلا ناك
 ظفاحلا» نع انيور ام ٍلثمك مهفلا هعم نتي ال ثيحب ناك اذإ ٌحصيو ؛لفغ توص

 سلجف «ِراَفصلا ليعامسإ» سلجم هتثادح ىف رضح” هنأ « ىنطقرادلا نسحلا ىبأ ماعلا

 تنأو كحئامس ٌحصيال :نيرضاحلا ضعب هل لاقف .ىلع ٌليعاسإو هعم ناك اًءزج سني

 ناك نم عامس ىف ءاج ام باب 57) ىدع نبا ظفاحلاو ىبرحلا مامإلا ىلإ بيطخلا دانسإب ,ةيافكلا ىف )١(

 .(ةءارقلا تقو خسني

 شماه ىلعو .[ملعأ هللاو ةمجعملا نيغلاو ةلمهملا داصلا رسكب ىغبصلا : فلؤلا لاق] :صص شماه ىلع (؟)

 هيقفلا ,نيسحلا نب دمحم نب هللادبع نب دمحم ركبوبأ وهو .غبصلا عيب ىلإ ٌبسن ,داصلا رسكب ىغبصلا].:(غ)

 [.انخيش طخب هتدجو .ةمجعملا نيغلاو ةلمهملا داضلاب .ىغبصلا ىروباسينلا
 (47) بيطخلا ةيافك ىف وه كلذكو «ىغبصلا قاحسإ نب دمحأ ركب وبأ» حالصلا نبا نتم ىف ىذلا :تلق

 بيذهت) ه47 ةنس ىفوت «هقفلاو ثيدحلا نيب نيعماجلا نيعرابلا هوجولا انباحصأ ةمئأ دحأ :ىوونلا لاق

 تايفو ربعلاو 1١5/١ مالسإلا لود) .ناسارخب ةيعفاشلا خيش :ىبهذلا لاقو (19 ت١ ءامسألا

 ٠ نيسحلا نب دمحم نب هتلادبع نبدمحم ركبوبأ :(ىغبصلا) ىف هعمو (4/7١؟) بابللا ىف هلثموم (ه*5؟

 .ه ؟15- .ىروباسينلا

 نب دمحم همسا :هنع هللا ىضر فلؤملا خيشلا لاق] : لصألا ةخسنلا نم ةيشاح (غ) شماه ىلع ()

 ىنثلا عونلا ىف «مراع» قأيو (ص) شماه ىلع هوحنو .[حلاص لجر ىلع عقو ءوس بقل مراعو ءلضفلا

 .(نيثدحملا باقلأ ةفرعم) نيسمخلاو '

 .(87 :ةيافكلا) ىف «ىزارلا متاح ىبأ نع بيطنخلا هدنسأ (5)



 . جالطصالا ن نساحتو حالصلا نبا ةمدقم ]| ما

 ىلإ ٍثيدح نم خيشلا ىمأ مك ظفحت : لاق مث .كمهف فالخ ءالمإلل ىمِهف : لاقف .مسنت

 يك تدج وف ثيداحألا تّدَعف ءاثيدح رّشع ةيناث ىلمأ : ىطقرادلا لاقف .ال :لاقف 9

 . ٌثيدحلاو ءاذك هُنْمَمو ,نالف نع ٍنالف نع اهنم لوألا ثيدحلا : :نسحلا وبأ لاق مث .لاق

 ىلع اهنوتمو ثيداحألا ٌديئاسأ ركذي لزي مو ؛..اذك هنتمو .نالف نع نالف نع ىناثلا

 .ملعأ هللاو (”.“هنم سانلا بجعتف ءاهرخآ ىلع ىنأ ىتح ِءالمإلا ىف اهبيترت

 وأ خيشلا ناك اذإ ايف ُهلثم ىرجي ءليصفتلا نم خشنلا ىف هانركذ ام :سداسلا
 "ا قس رق

 ثيحب ناك وأ ,عارس الا ىف طرفي ةءارقلا فيفخ ٌئراقلا ناك وأ «ثدحتي ماسلا

 7 هبشأ امو .ئراقلا نع اًديعب عماسلا ناك وأ .مالكلا ضعب ىفخي

 . .نيتملكلاو ةملكلا وحن ,ريسيلا ٍردقلا نع كلذ ّلك ىف ىَقَعُي هنأ ٌرهاظلا ,مث

 هوعمس ىذلا باتكلاوأ ءزجلا عيمج ةياور نيعماسلا عيمجل ٌريِجي نأ خيشلل ٌبحتسيو

 ىنم عمس" ” هنأ : :بتك كلذب هّطخ مهنم ٍدحأل لذ اذإو .عابسلا مس | دلك ىلع ىرج نإو

 .لعفي خويشلا [و/١2] ضعب ناك ابك ءاذه وحن وأ ' ؛ىنع هتياور هل ٌتْرَجَأو ,ٌباتكلا اذه

 هيبأ نع « ىسلدنألا ه هيقفلا ,باتع نب هللا دبع ىبأ نب دمحم ىبأ» هيقفلا نع هيورن اهيفو

 لفغيو ٌىراقلا طلغي دق هنأل ,ةزاجإلا نع عامسلا ىف ىنغ ال” :لاق هنأ .هللا ايهمحر

 .""ةزاجاإلاب هتاف ام هل ٌربجنيف ,عماسلا لفغيو ًئراقلا ناك نإ خيشلا طلغي وأ ,خيشلا

 .نسح ٌقيقحت هانركذ ىذلا اذه

 خيشلا : ىبأل تلق” : لاق ءايهنع هللا ىضر «لينح نب ٌدمحأ نب حلاص» نع انيور دقو

 وجرأ :لاق ؟هنع كلذ ىوري نأ ىرت .هنع مفي الو ءاذكو اذك هنأ فَرعُي قفرحلا مغدي

 ا“ .«اذه ٌقيضي الأ

 .(ىنطقرادلا ةمحرت ,دادغب خيرات) ىرهزألا هخيش نع بيطتخملا ةياور. ىف هصنب )١(
 . :ةمنيهلاو .(حاحصلا) .رصق : طّرفو ,دحلا ىف زواج ىأ رمألا ىف طرفأ] :هشماه ىلعو (غ) نم طبضلا (؟)

 .[توصلا ءافخإ

 :ةيافكلا ىف (هايإ ثدحملا ماغدإل هنم فرح عامسلا تقو. ىف هيلع ىفحف اًنيدحا عمس نميف ءاجام) رظناو
53-54 

 نب دمحم هللادبع ىبأ نب نم رلادبع دمحم ىبأ هخيش نم ضايع ىضاقلا عامس ( 47: :عاملإلا) ىف هصنب (”)

 .هيبأ نع ىبطرقلا .باتع
 .لينح نب دمحأ نب حلاص نع (58-14 :ةيافكلا) ىف بيطخلا هدنسأ (5)



ةءارقلاو عابسلا تاعي رفت) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك : نو رشعلاو عبارلا عونلا
 رولا (

 ميس خخ سس | ااا

 سلا

 ننورمع ان” :لوقي ةَئيّيُع نبا تعمس :لاق « ىمّرخملا "'لاس نب , فلخ» نع انغلبو

 اذإف .فلألاو نونلا ىلع “انثدح” نم رصتقا نكل ءرانيد نب ورمع انثدح :ديري '"“رانيد

 فرحأ ةثالث “انثدح” هلوق نم عمسأ مل ىنأل ,لوقأ ال :لاق “ورمع انئدح” : لق .هل ليق

 ."'ماحزلا ةرثكل .ءثّدح :ىهو

 .اذج مهسيلاجب ىف نمل معي نيئّدحما رباكأ نم ريثك ناك دق : :هللا هاقبأ يشل لاق

 غيلبت ةطساوب مهنع نوبتكيف .. نولمتسملا مهنع مهي ,ةفلؤم افولأ غلب امير قح

 هللا ىضر « ,شمعألا» نع انيور يلا نع كلذ اور مه داو دوغ ذاجأن «نيلمتسملا

 نم هعمسي الف ثيدحلاب تحي اهرف ,ةقلحلا عيتتف ميهاربإ ىلإ سلجن انك” : لاق .هنع

 نب دامح» نعو ' 3 ."هنم هوعمس امو هنووري مث ,لاق ارع اضعب مهضعب لأسيف .هنع ىّسنت

 ْنَم مهفتسا :لاقف ؟ تلق فيك ليعامسإ ابأ اي” :لاقف كلذ لثم ىف لجر هلأس هنأ «ديز

 :ىمرخملاو .خسنلا رئاسو نتملا ىف اك ملاس نبا :حيحصلاو [حلاص نبا] :ةخسن نم (غ) شماه ىلع )١(

  .هنم طيضلاو (178/7 بابللا) ماس نب فلخ دمحوبأ اهيلإ بسن دادغبب ةلح ,مرخملا ىلإ ةبسن

 شماه ىلعو .قايسلا سيلو [رانيد نب ورمع انث] دنهلا ةعبط ىف عقوو ( (19) ةيافكلا ىف بيطخلا هاكح (؟)

 :فلؤملا نع لصألا ةخسنلا نم .ةيشاح (غ)

 اندنع اذهو .ةريثك فو رح كاردإ نم عنمي الاجعتسا ءارقلا لجعتسيف ,راصعألا هذه ىف سانلا حماست دقلو]

 نالف لع هأرق :هجولا اذه ىلع عماسلا لاق اذإو .عقاولل هب ربخي ام ةقياطمو قدصلا ةياورلا ةدمع نأل .ديدش

 هنأ نم اذه ىف ليق امو .ابذك نوكيف ,قباطم ريغ رابخإ اذهف ؛عمسأ انأو هيلع ةءارق نالف انأ :وأ ,عمسأ انأو

 حماست اذه ؛نايب ريغ نم ةزاجإلاب ظافلألا ضعبل ةياور كلذ نوكيو عابسلاب ةنورقملا ةزاجإلا ىف لخدي

 هنأ ىلع ظفللا ةلالد وهو ءرخآ رمأ انه اه لب ,رابخإلا ىنعم نع ةزاجإلا ظفل ِدْعِب نم هيلإ انرشأ امل ءهاضرأ ال

 « ىئاسنلا نمحرلا دبع وبأ» اذه .لهاستلا اذه لثم ىلع نومدقتملا نكي مو .خيشلا نم هيوري ام عيمج عمس

 ىرقتسي نأ اذه لثم ىف هارأ ىذلاو “اذكو اذك اهانعم ةملك ركذو” :هباتك ىف عضاوملا نم ىصحي ال ايف لوقي

 نأ ريغ نم «نالف انأ :الئاق رابخإلا ىوارلا قلطأ عابسلا ىف اذه لثم عقو اذإف .ءزجلا عيمج ةياورب خيشلا

 ةياغ .قدصلا نوناق ىلع هنوكو .عقاولا ةقباطمل فاك ءاذه ىف ىلمجلا رابخإلا نأ انيب دق انأل .هيلع هأرق :لوقي

 انهرك انإو ؛قدص كلذو .ىلمجلا رابخإلا اذه ىف ةلخاد اهعمسي مل ىتلا ظافلألا كلت ضعب نوكي نأ بابلا ىفام

 «خيشلا نم ءزجلا عمسي مل هنأ ملُع اذإ ةمهت عقوي دق هنوكل وأ ,ةداعلا هتفلاخمل ءالصأ ءزجلا عمسي مل اذإ ايف كلذ

 .[هجو لك نم ةييرلا تفتناو .هطخ ريغب عامسلا تبثأ اذإ ايسال ,ةروصلا هذه ىف مودعم اذهو

 باب (1/5) ةنييع نباو )١( ديز نب دامحو (77 ص) شمعألا نع :ةيافكلا ىف بيطخلا اهدنسأ (4-0)

 .هوحنو ىمتسملاك ىوارلا ريغ نم ةملكلا ماهفتسا ىف ءاج'ام



 .نوعمسي ال ريثك سانلا نإ” :هل لاق ىلمتسملا ملسم ابأ نأ « ةنييع نبا» نعو 07 .«قيلُي

 ."!“مهعمسأف :لاق معن :لاق ؟ تنأ عمست :لاق

 ةرشع ىروثلا نايفس نم تعمس : لاق «ميق نب ٍبفلخ» نع انيور . .كلذ نورخآ ىبأو
 اهنم ثِّرحَت ال” :ىل لاقف ,ةدئازل تلقف ,ىسيلج مهفتسأ تنكف ؛ ءاهوحن وأ ثيدح ٍفالآ
 9 اهئيقلأف :لاق «كنذأ عمسو كبلقب ظفحت اب [ظ/ئ0] الإ

 هعمس امث 0 فرحلا نم نع طقس ايف ىرب ناك هنأ « نأ نعد

 3 اًعساو

 هدنم نيا هلا دبع ىبأ» نع انيور دقو .ديعب ٌلهاست لوألا :هللا هاقبأ خيشلا لاق
 .«هٌعَش حامسلا نم ٌكيفكي ,نالف اي” :هباحصأ نم ٍدحاول لاق هنأ «اهبصألا ظفاحلا
 نع .2ظفاحلا ديعس نب ىنغلادبع نع ٌتدجو مث .هلئاق ىلع كورتموأ لّوأتم امإ اذهو
 ثيدحلا نم كيفكي” :لاق هنأ ,ىدهم نب نمح رلادبع نع .هدانسإب ظفاحلا دمحم نب ةزمح
 ىنعي سيلو ,هفرع ءىش .لوأ نع لئس اذإ ىنعي : ةزمح انل لاق” : ىغلا دبع لاق “همش

 .*هللعأ هللاو “عامسلا ىف َلهستلا

 ,هظفلب َتّدَح اذإ ايف هتوص َفرُع اذإ ءباجح ةءارو وه نمم ٌعامسلا حي : : عباسلا ٠
 ةفرعم ىف ةامتعالا رومي نأ ىغبيو .هيلع ىئرق اذإ ايف هنم :عمسمب هزوضح ٌفِرَع اذإو.
 نم اهريغو «ةشئاع» نم نوعمسُي اوناك دقو .هب قلي ْنَم ربخ ىلع هروضحو هتوهص

 حار .توصلا ىلع اًدامتعا نهنع هنووريو ءباجح ءارو نم للص هللا لوسر جال
 اوبرشاو اوُلكف , ليلي ىداني الالب نإ” : 6 هلوقب كلذ ىف «ظفاحلا ديعس نب ىنغلادبع»

 .مهيلإ هديناسأب ,بابلا ىف بيطخلا (5- 1(

 قيرط نم )7١( ةيافكلا ىف بيطخلاو (8107 ف +01) لصافلا ثدحملا ىف ىزمرهمآرلا هدنسأ (؟)
 .ىزمرهمارلا

 .(7) ةيافكلا ىف بيطخلا (4)
 196-778 :ىقارعلا دييقت رظنا (0)



 نسضرغأ (ةزاجإلا) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك :نورشعلاو عبارلا عونلا

 ثنا كئثدح اذإ" :لاق هنأ هنأ «ةبعش» نع هدانسإب اعدرد ' )0 ."موتكم 9 نبأ ّىداني ىتح

 .ملعأ هللاو .

 ىف كل نأ ال وأ ءىنع هيت ال“ هل لاق م ' اثيدح خيش نم عمس نم : نماثلا

 “ ىنع هورت الف هب كايإ ىرابخإ نع ٌتعجر :وأ هب كريخأ تسل :لاق وأ «ىنع هتياور

 هنع هتيأور نم هعنم لب كلذ وحنو هيف كش وأ هيف أطخأ هنأ ىلإ [/4] كلذ دئسم ريغ

 لأسو .هنع هتياور نم هل عنام الو .هعامسل ٍلطبم ريغ كلذف ,هثيدح هنأب همْزَج عم

 اهمحر ©" !ءىييارفسإلا قاحسإ ابأ داتسألا !«ىروباسيتلا كّيِلَع نب ديعسوبأ ظفاحلا»

 له هب ٍثْدحملا ملع ريغ نم هنم عمسو مهريغ ءاجف ءاموق عارسلاب صخ ثّدحم نع ,هلل

 ٌربخأ الو مكر بخأ ىنإ” :ُتّدحملا لاق ولو نوجي هنأب باجأف ؟هنع كلذ ٌدياور هل زوجي

 .هلعأ هللاو .هرضي مل “انالف
3 500 

 ةزاجإلا : هلمحتو ثيدحلا لقن قرط ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا

 اًعاونأ ةعونتم -

 :وأ ءىنالفلا ٌباتكلا كل ُتزجأ“ :ٌلوقي نأ لثم ,نيعُم ىف نيعمل ّز جب نأ :اًهوأ

 معزو .ةلوانملا نع ٍةدّرجملا ةزاجإلا عاونأ ىلعأ اذهف “هذه قس رهف هيلع تلمتشا ام

 نذؤي الالب نإ“ ظفلبو .هربخي نم كانه ناك اذإ ىمعألا ناذأ باب .ناذألا باتك ىف ىراخبلا ظفلب )١(

 ىرابلا حتف) رظناو .رجفلا عولطب لصحي موصلا ىف لوخدلا نأ نايب باب .مايصلا ك .ملسم حيجص ىف «ليلب

 .هرظناف .ىلي امم ١ عونلا ىف ثيدحلا هعمو (

 | الق «ءابلاو ةمجعملا نيغلاب [كبلغ نب] ديعسوبأ :هيقارعلا ةعبط ىف عقو [كيلع نيدعسويأ] :(غ) ىف (؟)

 ءفنصو عمج ظفاح ثدحم :دعس وبأ ىروباسينلا كيلع نب نيسحلا نب نمحر لادبع :(17/11) ) ءالبنلا ريس ىفو

 ديعسوبأ” :(كيلعو ليلع باب) ريمألل لابكإلا ىف ىذلاو .نيعبسلا ءانبأ نم وهو ,ه 49١ ةنس ىفوتو

 ديعس ُ كيلَع نبا طبض ةطقن نبا ىفوتساو “نمحر لادبع نب ىلع مساقلاوبأ انخيش هنباو نمحر لادبع

 .هرظناف (؟1717/35 شماه) لايكإلا ىلع كردتسملا ىف ءىزارلا كيلع نب نسحلا نب نمحر لا دبع

 حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو فلألا رسكب : طبضلاو -املق- حتفلاب .اًرومهم ىيئارفسألا :خسنلا ىف ()

 00/١(. بايللا) نم .روباسين برق ةديلب .نيارفسإ ىلإ ةبسن .ءايلا رسكو ءارلاو ءافلا

 ١87(. :ةيافكلا) ىف .ةياورلا ىف نذإلا لصف رظناو

 وبأ هعمسو رينملا نبا ةاضقلا زع انخيش ىلع ىناثلا سلجملا ف قءاوقبا عامسلا غلب ] :(غ) شماه ىلع (4)

 .[ىسافلا دمحم نبدمحم هيتكو «ىخأ ءدمح تاكربلاوبأو ءمتسر نب مساقلا ىبأ نب هللا دبع دمحم



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم نضضر

 اذه ريغ ىف مهفالخ امنإو ,رهاظلا لهأ اهيف فلاح الو اهزاوج ىف ٌفالخ ال هنأ مهضعب
 ٌفالخ ال” :لاقو فالخلا َىفَن قلطأف «ىكلاملا ىجابلا ديلولا وبأ ىضاقلا» دازو .عونلا

 ,ليصفت ريغ نم عامجإلا ىعّداو .“اهفلخو ةمألا هذه فلس نم ةزاجإلاب ةيوارلا زاوج ىف
 .ملعأ هللاو "''؛اهب لمعلا ىف فالخلا ىكحو

 نم ٌتاعامج ةزاجإلاب ةياورلا زاوج ىف فلاخ دقف ,لطاب اذه : هللا هاقبأ خيشلا لاق
 هللا ىضر « ٌيعفاشلا» نع نيتياورلا ىدحإ كلذو ,نييلوصألاو ءاهقفلاو ٍثيدحلا لهأ

 ٍ ىف ةزاجإلا ىريال ىعفاشلا ناك :لاق « ناميلس نب عيب رلا» هب هيحاص نع َىوُر ؛هنع

 .*اذه ىف ّيعفاشلا ٌفلاخأ انأ :ٌميِبرلا لاق .ثيدحلا

 دمح نب نيسح » نايضاقلا [ظ/غ1] مهنم ٠ .نييعفاشلا نم ةعامج اهلاطبإب لاق دقو

 ىلإ هاَّرَعو (ىواحلا) هباتك ىف ىدروأملا عطق هبو «ىدروأملا نسحلاوبأو ' "؛ىدوٌرو رمل

 .ةلحرلا تلطبل ةزاجإلا تزاج ول :اًعيمج الاقو  ىعفاشلا بهذم

 .ةزاجإلا باوبأ (*99/) ةيافكلا هعم رظناو 89 :ضايع ىضاقلل عاملإلا )١(

 ,ناسارخ ندم رهشأ نم .ذورلا ورم ىلإ ةبسن :بابللا ىفو (ىذوّرلا ورملا] :(غ) شماه ىلع (؟)
 ىضاقلاو (151 .كةخ/) اًحسرف نوعبرأ ذورلا ورم نيبو اهنيب ,ناجهاشلا ورم ىلإ ةبسنف ىزورملا امأو
 ةنس ت «نيسح ىضاقلا» مساي روهشم « .ناسارخب ةيعفاشلا خيش « .ىذورورملا ىلعوبأ ءدمحأ نب دمحم نب ,نيسح

 ١54/١ ىوونلا بيذبت ه7
 : نم مغدم وهو ,ةمجعم لاذو واولا نوكسو مضلاو ديدشتلا مث حتفلاب ءذورم» ىلإ ةبسن :توقاي نادلب ىفو

 ش .« ناسا رخ لهأ عيمج هب ظفلتي اذكه .دورلا ورم

 : نساحملا 0ك

 قأف .هيلع ىعفاشلا ّبتك أرقي نأ دارأ نيح يسيباركلل «ىعفاشلا» اهلعف دق : ةدئاف»
 هدنسأ 5 ةزاجإ اهذخأف “كل اهتزجأ دقف اهخسناف ىنارفعزلا ٌبتك ذخ” : لاقف ٌّئعفاشلا

 و/١6 .تهتنا '''«ىزمرهمارلا».

 ديزي . نب ىلع نب نيسحلا : ىسياركلا ىلع 0 ىلإ هدانسإب (085 ف 448) لصافلا ثدحملا ىف )١(

 56 غ1 .ناتججرتلا ىوونلا بيذهت)



 يسم (ةزاجإلا) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك : نو رشعلاو عبارلا عونلا

 0 'هريغو «ةبعش» نع مالكلا اذه اًضيأ ٌىورو

 دمحوبأو "'.ىبرحلا قاحسإ ,نب ميهاربإ مامإلا» :ثيدحلا لهأ نم اهلطبأ نممو

 .«ىزجسلا لئاولا رصنوبأ ٌظفاحلاو «" 'خيشلا ىف أب ٌبقلملا ىناهبصألا دمحم نب هتاادبع

عمسو : :رصن وبأ لاق .هيِقل نم ضعب نع اهّداسف «رصنوبأ» ىكحو
 .لهأ نم ةعامج ث

 كل ٌتزِجأ :هريدقت ؛ىنع ٌىورت نأ كل ٌترِجَأ دق :ثدحملا لوق” :نولوقي ملعلا

 “عمسي ملام ةياور حيبي ال عرشلا نأل ءعرشلا ىف ٌروجي ال اما

 دحأ (ىدنجبُحلا تباث نب دمحم ركب وبأ» هاكح ام اذه ةيشيو :هللا هاقبأ خيشلا لاق

 نم” :لاق ,ةيفنحلا ٍةمثأ دحأ «سابدلا رهاط ىبأ» نع ,ةيعفاشلا نم ةزاجإلا لطبأ نم

 ٌبذكت نأ كل ٌتْرِجأ : :لوقي هنأكف ؛عمست 7 مل ام ىنع ّىورت نأ كل ٌتْرِجأ :هريغل لاق

 0 «ةلع

 '""ثيدحلا لهأ نم ملعلا لهأ ريهاج هب لاقو لمعلا هيلع رقتسا يذلا نإ مث

 .ضومغ كلذل جاجتحالا ىفو .اهب ةياورلا ٍةحابإو ةزاجإلا زيوجتب ٌلوقلا : :مهريغو

 هربخأ ول امك وهف ًةلمج اهب هربخأ دقو هتايورم هنع َىِورَي نأ هل زاجأ اذإ :لوقن نأ ُهجتَيو

 «قبس امك خيشلا ىلع ةءارقلا ىف اك اّهْطْن حي رصتلا ىلع فكوتم ريغ اهب هرابخإو ءاليصفت

 .ملعأ هتلاو ؛ةمهفملا ةزاجإلاب ٌلصحي كلذو .مهفلاو ماهفإلا ُلوصح ُضرغلا امنإو

 .لهأ نم لاق نمل اًفالخ ءاهب ٌىورملاب لمعلا بحي ,ةزاجإلاب ةياورلا ٌروجت امك هنا مث

اج هنأو هب لمعلا بجي ال هنأ : : مهعبات نمو رهاظلا
 سيل هنأل لطاب اذهو .لسرملا ىرجي ر

 .ىبرحلا مامإلا نعو ءةبعش نع )١0"( ةيافكلا ىف بيطخلا هدنسأ (؟-١)

 ملعلا :لاق )١( ةيافكلا) ءاطع ىلإ . «خيشلاوبأ دمحم نب هللا دبع ىناهبصألا دمحم وبأ هدنسأو (6)

 اذه ىف انلهاست نإف .هلعفي اًدحأ تيأر ام» :لاقف بتكلاو ثيدحلا ةزاجإ نع لئسو .ةعرز ىبأ ىلإو .عابس

 5١6(. ةيافكلا) «ملعلا لهأ بهذم نم اذه سيلو .ىنعم بلطلل نكي مو ملعلا بهذي

 ىلإ ةبسن ,ةلمهم لاد مث نونلا نوكسو ميجلا حتفو ةمجعملا ءاخلا مِضب :ىدنجنلا] :(غ) شماه ىلع . (4)

 : : [هتلقنف ركب ىبأ انخيش طخب هتدجو اذك .نوحيس فرط ىلع ةريبك ةنيدم : :( ةدنجخ »

 456/١(. بابللا) ىف طبضلا وهو
 ١8١. :ىقارعلا دييقت ىف (6)

 .(ع .غ) نم انهامو .[ثيدحلا لهأ ريهاج] :(ص) ىف (3)



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم سس

 ."هلعأ :هللاو [و/2؟1*؛هب ةقثلا ىفو اهب لوقنملا لاصتا ىف ٌحّدقيام ةزاجإلا ىف

1 
 ١( .ةيناث هيلع ةلياقم غلب مث .خيشلا لصأ ىلع ةلباقملا تغلب :(غ) شماه ىلع

 #* :نساحملا |

 هباتك ىف لاقف .ةياورلا زاوج ىو لمعلا ىف هتفلاخم « مزح نبا» ركذ :ةدئاف» ٠
 ربخي نأ دحأل زوجي الو ,لطابف سانلا اهلمعتسي ىتلا ةزاجإلا امأو” :''”(ماكحإلا)
 ءاًداتسإ اًداتسإو اًناويد اًناويد اهب هريخي وأ «قياور عيمج ىنع ورا : رخآل لاق نمو ءبذكلاب
 نع الو لَك هللا لوسر انديس نع ةزاجإلا تأت ملو :[لاق] (7.بذكلا هل حابأ دقف
 كبسحف .نيعباتلا عابتأ [نم دحأ نع] الو ,نيعباتلا نع الو [مهنع هللا ىضر] هباحصأ

 نم (ةينقلا) ىفو .ةعامج نع هلقن قبس دق «مزح نيا» هركذ امو (؟ بهَفَص هذه اهب ةعدب ١

 .هفرعي ملو هنم كلذ عمسي ملو هيف ام هل زاجأو ,باتكلا ُثّدحملا هاطعأ اذإ” :ةيفنحلا بتك
 ةلوانملاب ةنورقملا ةزاجإلا عنم ىلع لدي اذهو ' ؛هتياور زوجي ال «دمحو ,ةفينح ىبأ» دنعف
 ةلوانملاب ةنورقملا ةزاجإلا ىف ,مدقتملا همالك ناك نإ «مزح نبا»و .اهيلع مالكلا قأيسو
 ةلوانملا ىف كلذ لقننسف .خلا .. «نيعباتلا نم دحأ اهب لقي مل امنإ" : هلق هيلع در ءاهريغو
 .(ريبكلا ىوغبلا مجعم) ىفف ءاهب رعشي ام « ٍسَنأ» نع ءاجو .نيعباتلا نم ةعامجأ نع
 انيلإ اهاقلأف هل رلاخمب .اناتأ كلام نب ٍسَنَأ ىلع انرثكأ اذإ انك" :لاق ىشاقرلا ديزي نع

 ثّدحملا) ىفو . “أاهتضرعو ا اهتبتكو ٍدلك هللا لوسر نم اهتعمس ثيداحأ هذه :لاقو
 ناك هنأ «نسحلا » ىلإ دّنسأ (ةلوانملاو ةزاجإلا ىف ,لوقلا باب) ىف (ىزمرهمارلل .لصافلا
 :لوقي نأ هعسي ؛هيف ام .ٌعيمج ىنع ورا : :لوقيو ةباتك ُتّدحملا عفدي نأ اًسأب ىري ال
 .نالف نع نالف ىتثدح

 ذإ ,هليلعت ٌبساني الف ,ةلوانملا نع ةيلاخلا ةزاجإلا ىف «مزح نبا» مالك ناك نإو
  ةزاجإلاب لمعلا نإ :ةيرهاظلا نم لاق نمع [حالصلا نبا] لقن امو .اههنيب قرف ال
 نع لقن دقو .ثيدحتلا نود لمعلا عنم كلذ ىضتقي ؛لسرملا ىرجم ىرجيو بجي ال

 - بتك ف «ىعازوألا» .لاق (ىزمرهمارلا باتك) ىفف ٠ ,كلذ سكع «ىعازوألا» 1

 .هيلع ةلباقملاو ١497/7 ١68 (ةياورلا ةفص ىف لصف ,ماكحإلا) :مزح نبأ (1 - 0 )١
 .((48 فا0) لصافلا ثدحملا (6)



طبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك : نو رشعلاو عبارلا عونلا
 نارك (ةزاج لا ) ه

:ىوقي نأ ل م يغ ىف يهل ذب أ
م عيمج ءمكل وأ كل ٌتزجأ” ؛ 

 وأ «قاعومس

 .رثكأو ىوقأ عونلا اذه ىف ُفالخلاف .كلذ ةّبشأ امو «ىقايورم ٌعيمج
 ءاملعلا نم ٌروهمجلاو

 َىوَر امي لمعلا باجيإ ىلعو ءاضيأ اهب ةياورلا زيوجت ىلع مهريغو ءاهقفلاو نيثدحملا نم

:قامز كردأ نل ترج .وأ ءدحأ
 الرج نم دورخأللا هيف ملكت عنا انهن .كلذ يشأ امو 

١ ىلإ وهف ءهوحن وأ رصاح يفصوب اًديَقم كلذ ناك نإف : :هزاوج ىف اوفلتخاو ,ةزاجإلا لصأ ٠
 

 .تاياور كلذ ىف «يعازوألاو نعو .( "وب ثذحي الو هب لمعي :ةلوانملا ىنعي ءةنامألا -

 - اهيف لوقأ : :ةلوانملا نع هلأس امل ةملس ىبأ نب وِرمَعِل لاق هنأ : ,: اهنم « ىزمرهما رلا »:اهركذ

 . فيكف :تلق .ال :لاق ؟انربخأ اهيف لوقأ :لاق .لقف كتئدح تنك نإ : :لاق ؟انثدح

 0 .ورمع ىبأ نعو ىورمع وبأ لاق :لق .لاق ؟لوقأ

 لديو .ثيدحتلا ةغيصب .ىأ ,هب ثدحي الو : :مدقت ايف هلوق محي نأ ىغيني اذه ىلعو

 «ىعازوألا» ىلإ عفد :دحاولا دبع نب رمع لاق يىعانمألا» نع ىرخأ ةياور اذه ىلع

 ريثك ىبأ نب ىيحي لإ عفد :«ىعازوألا» نعو .("” : ىنع هورا :لاقف ءهيف رظن ام دعب اًباتك

 (!.ىنع اهورا :لاقف ٌةفيحص

 ,ةزاجإلاو ةلوانملا قيرطب ىوارلا ةرابع ىف لوقلاب قلعت هل ام ةقايسلا هذه ضعب ىفو

 انجتحاف ."هب ثدحي الو هب لمعي” :هنع انيكح امل كلذ انك امإو .قوتسُم كلذ قأيسو

 ظ و/١0 «تهتنا .هنع لقن اب هليوأت ىلإ

 ..ىلاوتلا ىلع (ه.؟/عس+ ىو .م/ سمو :لصافلا ثدحملا (؟-١)

 : ةيافكلا) ىف بيطخلاو (00 5/6797 لصافلا ثدحملا) ) دحاولا دبع نب رمع نع ىزمرهمارلا هدنسأ (5)

 .اهلمعتسيو ةزاجإلاب لوقي ناك نم رابخأ ضعب ركذ باب "5

 0 .(000 ف 47 :ثدحملا) ىف .ىعازوألا ورمع ىبأ نع ىزمرهمارلا هدنسأ (4)

  0000لغحهم 



 حالطصالا نساحيو حالصلا نبا ةمدقم ما

 نع انيورو . ")ركب وبأ طظفاحلا ٌبيطخلا» لك كلذ زوج نمو .ٌبرقأ زاوجلا :
 ىضاقلا» ذوو .' هللا الإ هلإ ال لاق نمل ٌتزجأ” :لاق هنأ «ظفاحلا هدنُم نبا هتلادبع ىبأ» 1

 عيمجل ةز زاجإلا - ("”ُثيطخلاهنع هاكح اييف_نيققحملا ءاهقفلا دحأ «ىربطلا بيطلاوبأ
 نم ِةلجلا دحأ «ديعس نبا دمحوبأ » زاجأو .ةزاجإلا دنع اًدوجوم مهنم ناك نم نيملسملا

 ةعامج كلذ زاوج ىلع هقفاوو .""'ملعلا ةبلط نم ةبطرق لخد نم لكل ,سلدنألا خويش ٠
 نع «ركب ابأ ّئمزاحلا » لأس نم م قأبنأو . .مهنع هللا يضر «باتع نب هللادبع وبأ» : : مهنم
 ِءالعلا ىبأ» وحن .ظافحلا نم هكردأ نم نأ .هباوج نم ناكف .هذه ةماعلا ةزاجإلا
 37 .ملعأ هللاو .زاوجلا ىلإ نوليمي اوناك [ظ/5”] .هريغو «ظفاحلا.

 هذه لمعتسا هنأ هن ىّدتقُي نمت دحأ نع عمسن مو رن د لو : هللا هاقبأ ىلمملا لاق
 اهلصأ ىف ٌةزاجإلاو .اهوغّوس نيذلا "ةرخأتسملا ةمذرشلا نع الو ءامب ىورف ةراجإلا
 .ملعأ هللاو * هلامتحا ىغبني ال اريثك اًفعض لاسرتسالاو عسوتلا اذه دادزتو .فعض

 .98 : عاملإلاو (اهب لمعلا حيحصتو اهماكحأو ةزاجإلا ىف مالكلا) باب نم 850 807 :ةيافكلا (؟5-1)
 ىلاجتنشلا ديعس نب هللا دبع دمحم ىبأ نع نع .باتع نب هللا دبع ىبأ ىلإ هدنسب ضايع ىضاقلا (؟)

 .( 9/9 لاوكشب نبال ةلصلا) ه+76 ةنس. ةبطرقب ديعس نبا دمحوبأ ىفوت (15 :عاملإلا)
 .خا ةرخأتملا] :اهشماه ىلعو (ص .غ) نتمو 3 نم (8

 : نساحملا 2

 اذهو اهب ةياورلا ٌراوج ءاهحّحص نَم مالك نم ٌرهاظلا” :«ىوونلا» لاق :ةدئاف»
 هركذ ام ىناني ال «ىوونلا» هلاق امو '''«؟ةياورلا ريغ اهل ةدئاف ىأو ءاهتحص ىضتقم
 .حالصلا با غلبي مو تعقو دقو ؛اهعوقو دج م هنأ حالصلا نبأ دارمو .«حالصلا نبا»

 ىلع ىراخبلا ةءارق ىلإ سانلا بدن ىرذنملا ظفاحلا نأ «تيتمات نبا» ىكَح دقف

 - ىكحو .ريبك ٌقلخ هيلع هعمسف (''ةماعلا ةزاجإلاب تيتمات نبا سابعلا ىبأ

 .اهتحص ىضتقي اذهو :ظفلب ("9/؟) بيرقتلا ىف 00(
 ىور (ه510ا/ت) ةرهاقلا ليزن ىسافلا قاوللا نسحلا نب دمحم نب دمحأ ,تيتمات نبا سابعلا وبأ (9)

 ثيدحلا ةساير هيلإ تهتنا ءىورطا ىسيع نب لوألا دبع ىزجسلا تقولا ىبأ نع ةماعلا ةزاجإلاب ىراخبلا
 .(همم208-75) داتسإإلا ولعو



 ادق (ةزاجإلا) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك : نو رشعلاو عبارلا عونلا

 :ةزاجإلا :عاونأ نم .عبارلا عونلا

 . لوهجملاب وأ لوهجملل ةزاجإلا
 نب ٍدمحمل ُثزجأ” :ٌلوقي نأ لثم كلذو :طرشلاب ٌةقلعملا ةزاجإلا اهليذب ُثبشتتو

 . نلقاع ثّدح ةيحد ناو ءاهب «نوريخ نبا» نع ْثّدح ىفلسلا ظفاحلا نأ «ةّيحد نباد-

 ' هباتك ىف ثّدح «ىطفقلا ىنابيشلا نسحلاوبأ» و .«ىفلسلاو ءتقولا ىبأ» نع هفيناصت
 نَم ٌركذ هيف ءاًباتك ''٠«ىدادغبلا رفعج وبأ» عمج دقو .اهب ىفلسلا نع (ةاحنلا خيرات)
 ىف «رمعملا ىبأ ُنبا» اهب ْثّّدحو اهب بّتك «رهاط ابأ» نأ هتلمج نمف اهب بتكو اهزوج
 .«حالصلا َنبا» غلبي مل كلذ عيمج لعلو .ىفلسلا نع (ثيدحلا مولع) هباتك

 نع اهب ثدح ىطايمدلا نيدلا فرش خيشلاو ناّجحلا :نيرخأتملا نم اهلمعتساو
 نم ليق امو .اهب ,هنع ىوارفصلا ةخيشمب ىديعصلا ىرابلا دبع ثَّدحو .ىسوطلا ديؤملا
 انث .دامح انث نافع انث” ''': (تاقبطلا) ىف «دعس نبأ » هركذ ام ةماعلا ةزاجإلا لصأ نأ
 رضتخا امل هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ عفار ىبأ نع ناعدج نب ديز نب ىلع
 ْ قتعلا نأل ,ةلالد هيف سيل “هللا لام نم رح وهف برعلا ٍىَبَس نم قافو كردأ ْنَم :لاق
 0 لمعو ٌثيدحت اهيفف ,ةزاجإلا فالخب ,لمعو ثيدحتو ٍطبض ىلإ جاتحي ال ذفانلا
 " :46 ىنلا لوق نم ص ام هلي لج دلو اذ اليد كلذ نركب نأ صبا

 ظاور/ه"” «تهتنا .ىوق ةجو هل ناكل .ثيدحلا 0.« ىنع

 )١( بتر ريبك ءزج ىف ؛ىدادغبلا بتاكلا .ردبلا ىبأ نب , نيسحلا نب دمحم رفعج وبأ» : ىقارعلا دييقت ىف !

 نونظلا فشك ىف وهو (18*) « مهترثكل مجعم ا فو رح ىلع هيف مهءايسأ )٠١/١( أ ىبأل (ةماعلا ةزاجإلا) باتك

 .ردبلا ىبأ نب نيسحلا نب دمحم ىدادغبلا رفعج
 ءةملس نب دامح انريخأ ,ملسم نب نافع انربخأ» :هللا همحر رمع فالختسا ركذو ,دعس نبا تاقبط ىف (؟)

 ا (توريب ط ”غ/0 .هركذف «..عفار ىبأ نع ناعدج نب ديز نب ىلع نع

 .ليئارسإ ىنب نع ركذام باب ,قلخلا ءدب باتك ىف ىراخبلا هجرخأ .هلوطب ثيدحلا “ىنع اوغلب“ (6)
 نمو ءجرح الو ليئارسإ ىنب نع اوثدحو ءةيآ ولو ىنع اوغلب» :ثثيدحلا ماتو ١11١1/7( ىرابلا حتف) رظناو

 بيطخلاو ,.حيحص نسح :لاقو ١١١/7 هعماج ىف ىذمرتلا هجرخأو «رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف اًدمعتم لع بذك

 .ةريره ىبأ ثيدح نمو «قرط ةدع نم ورمع نب هللا دبع ثيدخ نم )17-١0( ثيدحلا باحصأ فرش) ىف
 نب هللادبع ثيدح نم (20/1 ملعلا نايب عماج) ىف لوألا هفرط ربلا دبع نبا جرخأو .دمحأ دنسم ىف امهو
 .اعيمج .مهنع هللا ىضر هءورمع



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم ساما

 ' نيعي ال مث .بسنلاو مسالا اذه ىف نوكرتشم ةعامج كلذ هِتقو ىفو .“ىقشمدلا دلاخ .

 ةعامج ىوري وهو ' تسلا باتك ىنع ىوري نأ ٍنالفل ٌتزجأ” لوقي وأ .مهنم هل ٌراجملا

 اذه نم سيلو .اهل ةدئاف ال ةدساف ةزاجإ هذهف يعي ال .كلذب ةفو رعملا ننسلا بتك نم

 ٍفراع ريغ مهئايعأب لهاج زيجملاو .مهياسنأب نينّيعم نيّمسُم ةعامجل زاجأ اذإ ام ليبقلا

 : هللاو ؛هنم عامسلا ىف هصخش رضح اذإ هب هتفرعم مدع ُحدقي ال اك .حداق ريغ اذهف مهب

 .ملعأ .

 مّقصت الو :مهتدع فرعي لو المأ مهلرعي ل نإو هه عامل ملجم رشح نم عامس

 .اًدحاو ٌّدحاو مهّضصاخشأ

 ,طرشب ٌقيلعتو ةلاهج هيف اذهف كلذ وحن وأ “ٌنالف ءاشي نمل تزجأ” :لاق اذإو
 ” هلأس ذإ «ىعفاشلا ىريطلا بيطلا وبأ| ىضاقلا» ىنفأ كلذبو .حصي ال هنأ ٌرهاظلاف
 ٍضعبل ٌتزجأ” :هل وقك وهف . لوهجمل ةزاجإ هنأب للعو كلذ نع « ظفاحلا ٌبيطخلا»

 رّسْفي ام نإف طرشلاب قيلعتلا نم اهيف اه اضيأ كلذ للي دقو .نييعت ريغ نم “سانلا
 ىلعي ىبأ نع «ٌبيطخملا» ىكحو . .موق دنع فرع ام ىلع [و/ 21 ] .قيلعتلاب رّسْفُي ةلاهجلاب

 ,ةثالثلا ءالؤهو .كلذ ازاجأ اهنأ : ىكلاملا سورمع نب لضفلا ىبأو .لبنحلا ءارفلا نب
 ٍدوجو دنع لاحلا ىناث ىف عفترت ةلاهجلا هذهو .كاذ ذإ دادغبب مهبهاذم َحياشم اوناك
 نمل ثزجأ" :لاق اذإو .سانلا ضعبل زاجأ اذإ اهيف ةعقاولا ةلاهجلا فالخب .ةئيشملا
 ءاّراشتناو ًةلاهج ٌرثكأ هذه لب .ملعأ هتلاو “ٌنالف ءاش نمل ٌتْزجأ” :لاق ول اك وهف “ءاش
 .كلت ٍفالخب ,مهُددع رَصحي ال ْنَم ٍةئيشب ةقلعم اهنإ ثيح نم

 د د

 اذهف هنع ةياورلا ءاش نمل زاجأ نإف .هل هنم ةزاجإلا ءاش نمل زاجأ اذإ ايف اذه مث

 .هل زاجل ٍةئيشم ىلإ اهب ةياورلا ضيوفت ةزاجإ ّلك ىضتقم نأ ثيح نم ناوجلاب وأ

 اًقيلعت ال. لال ًةياكحو قالطإلا هيضتقي امب اًيرصت «قيلعتلا ةغيصب هنوك عم ءاذه ناكف

 ؛ نإ اذكب اذه َكتْعب” :لوقي نأ عيبلا ىف َنييعفاشلا ةمئأ ضعب زاجأ اذهو .ةقيقحلا ىف



 . معو (ةزاجإلا) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك : نو رشعلاو عبارلا عوتلا

 ةياور ٌتزجأ” :«ظفاحلا ىلصوملا ىدزألا نيسحلا نب دمحم حتفلا ىبأ» طخب ٌَدِجوو 3
 .«ىنع كلذ ىئوري نأ ّبَحأ نم عيمجل كلذ

 :وأ ,تئش نإ كل :وأ ىنع هتياور ءاش نإ اذكو اذك نالفل ٌتْرِجَأ” :لاق اذإ امأ
 ةقيقحو ٌةلاهجلا هيف تفتنا دق ذإ ,زئاج كلذ نأ ىوقألا ٌرهظألاف “ٌتدرأ :وأ ,َتببحأ
 .ىلاعت هللا دنع ملعلاو ؛هتغيص ىوس قبي ملو «قيلعتلا

 :ةزاجإلا عاونأ نم ,سماخلا عونلا

 .ريغصلا لفطلل ًةزاجإلا اهعم ركذتلو .مودعملل ةزاجإلا

 نأ هلاثمو [ظ/4] .هزاوج ىف اوفلتخاو نيرخأتملا نم موق هيف ضاخ عون اذه

 :لاق نأب ٍدوجوملا ىلع كلذ ىف مودعملا فطَع نإف .«“نالفل لوي نم ٌتزجأ” : لوقت
 رع

 :نساحملا *
 :لاق اذإ امم ىأ ناوجلاب ىلوأ هنأو ,ةياورلا ءاش نم دارأ اذإ ايف ,مدقت ام :ةدئاف»

 ءنيهجولا ٍدحأب ههيبشت نسحي ال ,ةياورلا ديري ءءاش نمل : هلوق نأ ؛نالف ءاش نمل تزجأ
 :هلوق نأ ةهج نم .ٌتلبق :لوقيف ,ّتئش نإ اذكب اذه كّنعب :لاق اذإ ايف ٌحصألا وهو
 نإف «قالطإلا ىضتقب حيرصتلا ةهج نم عرفت هيلع ام ىلع اًقيلعت سيل ؛تنش نإ كعب
 كلذك سيلو .هلوبق ىلع عيبلا مام فقوتل ,لبقي مل ءاش نإو لق لبق ءاش نإ :رايخلاب ىرقشملا
 هنأل ءاقيلعت "ةياورلا ءاش نمل ٌثزجأ“ :هلوق نوكيف لوبقلا ىلع فقوتت الف ,ةزاجإلا ىف
 ىلإ ىدؤي هنأل .حصياالف ذئنيحو ؛اراَجي * نوكي اهتئيشم دعبو ,نوكي ال ةياورلا ةئيشم َلْبَق

 ءاش نَم نيعلا هذه عيب ىف تلكو :ةلاكولا ىف هّريظنو .مدقت امك لطاب كلذو ءلهجو قيلعت
 ةيصولا ىف لطب اذإ ءاذه لثمو .اهلبقي نأ ءاش نم نيعلا هذهب تيصو :اياصولا ىفو .اهَيب

 نأ عيبلا عرف ٌريظن ,معن .ىلوأ هيف نحن اهيف ّلطبي نلف ءاهريغ هلمتحي ال ام اهامتحا عم

 .ابيرق قأيسو .حيحص كلذو «تئش اذإ ىورت نأ ىنعم ىلع ' ؛تئش نإ كتزجأ” :لوقي

 : ظور 0٠ .«تهتنا .ةعجرلا حصت ال هنإف “تع تئش نإ كتعجار” :لاق ول هنأ انمدق امل لديو



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 0

 ٌبرقأ كلذ ناك “اولسانت ام كبقعو كدلولو كل ُثزجأ :وأ .هل دّلوي نمو ٍنالفل ٌثزجأ”
 نود ىناثلا ُمسقلا فقولا ىف ىعفاشلا ٌباحصأ زاجأ كلذ لثلو .لوألا نم زاوجلا ىلإ

 دواد ىبأ نب ركب وبأ» نيمدقتملا نيثّدحملا نم ةزاجإلا ىف ىناثلا اذه ٌلَعَفو .اهيلك نيمسقلا
 ,لّبحلو كدالوألو كل تزجأ دق” :لاقف ةزاجإلا لئس هنأ هنع انيور انإف «ىناتسجسلا

 .**("ادعب اودلوُي مل نيذلا ىنعي “ةلبحلا

 ٌبيطخلا» اهزاجأ دقف ,.دوجوم ىلع بفطع ريغ نم ًءادتبا مودعملل ةزاجإلا امأو

 سورمع نب لضفلا ابأو .ىلبتحلا ءارفلا نب ىلعي ابأ» عمس هنأ ركذو «ظفاحلا ركبوبأ

 :لاقف «هيقفلا غابصلا نبا رصن وبأ» اًضيأ كلذ ٌراوج ىكجو .كلذ نازيجي «ىكلاملا

 نأ دقتعي نم هيلإ بهذ امنإ اذهو” ''': لاق .*َقلخي مل نمل زيجي نأ زوجي هنأ ىلإ | موق بهذ“ ظ

 هيلع رقتسا ىذلا وهو .ةزاجإلا هذه َنالطُي نيب مث “ةثداح ال ,ةياورلا ىف ْنْذِإ ةزاجإلا '

 1 .« مامإلا ىربطلا بيطلا ىبأ ىضاقلا» هخيش ٌىَأر

 زاجملاب ةلمج رابخإلا مكح ىف ةزاجإلا نأل .هريغ ىغبني ال ىذلا ٌحيحصلا وه كلذو

 حصت ال ,مودعملل رابخإلا حصي هل اكف ؛ةزاجإلا لصأ ةحص نايب ىف هانمدق ام ىلع

 حجصي ال اى ,مودعملل كلذ اضيأ ات الف ند ةزاجإلا نأ انرّدق ولو .مودعملل ةزاجإلآ

 هل 38 نم هيف ُنوذأملا اهيف حصي ال ةلاح ىف هعوقول ,مودعملل ةلاكولا باب ىف نذإلا

 )١( ةيافكلا) ىف دواد ىبأ نب ركب ىبأ نع بيطخلا هدنسأ 090”(.

 ) )0.ةزاجالا باوبأ/"؟0 :ةيافكلا :ىف .ركبوبأ بيطخلا

 : نساحملا#

 ىصوأف (مألا باتك) ىف ةبتتكملا هتيصو ىف هيلع صنو .هزاجأ هسفن ىعفاشلا : ةدئاف»

 و/04«تهتنا .دالوألا نم هل هللا هثدحي ٌنَمو نيدوجوملا هدالوأ ىلع ءايصوأ اهيف

 ١77/4 -- 772 ١. :اياضولا باتك ءمألا 8

 دارملا نأ ال ,ةزاجإلا ديكأتو ةغلابملا ليبس ىلع كلذ نوكي نأ لمتحي : ةدئاف ,

 ١ و/015 .«تهتنا .ظفللا ةقيقح



 26 (ةزاجإلا) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك : نو رشعلاو عبارلا عونلا

 لاق .هٌعامس ٌحصي.ال ىذلا ريغصلا لفطلل ةزاجإلا َنالطب ٌبجوي اًضيأ اذهو

 :ريغصلا لفطلل ةزاجإلا نع [و/؟22] ىربطلا بيطلا ابأ ىضاقلا تلأس :«بيطخلا»

 .كلذ ربتعُي ال: : لاقف ؟ دعامس ٍةحص ىف كلذ معي اك ءهٌريب وأ هس اهتحص ىف ربتعُي له"

 دق :لاقف .هعامس عصي ال نمل ةزاجإلا حصت ال :لاق انياحصأ ضعب نإ :هل تلقف ,لاق

 ٍلفطلل اهتحصل «ٌبيطخلا» جتحاو ."'“هل ٌعامسلا حصي الو .هنع بئاغلل ٌريجي نأ حصي

 ريغو لقاعلل ٌحصت ةحابإلاو .هنع ٌىوري نأ هل زاجملل زيجملا ةحابإ ىه امنإ ةزاجإلا نأب

 نأ ريغ نم .مهنع ِبِّيْغلا لافطألل نوزيجي انخويش ةفاك انيأر اذه ىلعو” :لاق لقاعلا

 ."1“«لاحلا ىف اًدولوم نكي مل نمل اوزاجأ مهرن مو .مهزييت لاحو مهئانسأ غلبم نع اولأسُي

 لمحت عاونأ نم عونلا اذه لمحتل الهأ َلفطلا اوأر مهنأك :هلا هاقبأ ىلمملا لاق

 ىذلا دانسإلا ءاقب ىلإ ليبسلا عيسوت ىلع اًصرح .هتيلهأ لوصح دعب هب ّىدؤيل ثيدحلا
 و |

 ."ملعأ هللاو دِئكَع لع هللا لوسر نم هبي رقتو ةمألا هذه دب تصتخا

 ف د

 ةزاجإلا عاونأ نم :سداسلا عونلا

 دعب ٌريجملا هلمحت اذإ هل ٌراجملا هيوريل ُدعب الصأ هلمحتي مو ٌريجملا هعمسي م ام ٌةزاجإ
 «برغملاب هتقو ءالضف نم « ىسوم نب ضايع ىضاقلا» نع ربخا نم ىنريخأ .كلذ

 نييرصعلاو نيرخأتملا ضعب ٌتيأرو .خياشملا نم هيلع ملكت نم رأ مل اذه” :لاق

 ةزاجإلا لئس هنأ « ةبطرق ىضاق .؛ثيغم نب سنوي ديلولا ىبأ» نع ىكح مث 5 “هن وعنصي

 هل لاقف .لئاسلا بضغف .كلذ نم عنتماف دعب هيوري امو اهخيرات ىلإ هاور ام .عيمجل

 وه اذهو :«ضايع» لاق “لاحم اذه ؟هذخأي ملام كيطعُي ءاذه اي” :هباحصأ ضعب
 .؟!يحصلا

 .«اذهك اًمالكوأ .هنع باغ نمل هنم /عامسلا حصي هالو : هترابع ماقو (1710) بيطخلا ةيافك )١(

 (710-597) .«سايقلا ىضتقمل ٌّمصي لعاف هلعف ولو :ةيافكلا ىف هيلي )١(

 .ةيناث ,عمسملا لصأب لباقملا لصألاب ةلباقم غلب :ىسافلا نبا طخب (غ) شماه ىلع (9)

 كلملا دبع ناورم ىبأ خيشلا ةسرهف نم هتءارق ٠١5( 10: : ضايع ىضاقلل عاملإلا) ىلع لبوق )0ع(

 .«ىباوج اذه :سنوي لاقف» :ضايع دازو .ىنيطلا هللا ةدايز نب



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا .ةمدقم يحب

 زاجملاب رابخإلا مكح ىف ةزاجإلا نأ ىلع اذه ىنبي نأ ىغبني : هللا هاقبأ ىلمملا لاق

 فيك ذإ [/ ]1 ] :ةزاجإلا هذه حصت م رابخإلا مكح ىف تاج نإف .نذِإ ىه وأ ةلمج

 ىف ٍنذإلا حيحصت ىف يفالخلا ىلع اذه ىنبنا انْذِإ ٌتلعُج نإو ؟هنم هدنع َربخ ال اب ربخي
 نأ ديري ىذلا ِدبعلا يب ىف لكوي نأ لثم دعب لكوملا نذآلا هلم مل ايف ةلاكولا باب

 ىلعو *.ةزاجإلا هذه نالطب حيحصلاو .ىعفاشلا باحصأ ضعب كلذ زاجأ دقوا .هيرتشي

 نأ ءالثم هتاعومسم ميم هل زاجأ ,خيش نع ةزاجإلاب وري نأ ديري نم ىلع نيعتي اذه
 اذإ امأو .ةزاجإلا خيرات لبق هعمس امم هنع ةتياور ديري ىذلا كلذ نأ ملعي ىتح ثحبي

 دقو ؛ليبقلا اذه نم سيل اذهف “قاعومسم نم كدنع حصيو ّحص ام كل ٌتْرِجأ” : لاق

 هنأ ةزاجإلا دعب هدنع حص ام هنع كلذب ئىئوري نأ ٌرئاجو .هريغو « ىنطقرادلا» هلعف

 : لقي مو “”كدنع ُحص ام” :هلوق ىلع رصتقا نإو كلذ زوجيو .ةزاجإلا لبق هعمس

 ٌةحص هيف اّذِإ ربتعملاف .كدنع خص ام ىنع ىورت نأ كل تزجأ :دارملا نأل . “حصي امو”

 .ملعأ هللاو ؛ةياورلا ةلاح هدنع كلذ

 نت ا

 ("زاجملا ةزاجإ :ةزاجإلا عاونأ نم عباسلا عونلا

 “هتياور ىل زيجأ ام ةياور كل تزجأ :وأ .قازاحي كل تزجأ” :خيشلا لوقي نأ لثم

 )١( (ةزاجإ نع ةزاجإ ةياورلا) ةيافكلا ىف رظنا : 864.

 : نساحملا *

 هيلع صن اب ُهتحص رهظي ىذلاف .هكلميس امو هكلم ىف ام عيب ىف هلكو ول :ةدئاف»
 لب ءاًدرجم هكلميس دبع عيب ىف هلكو اذإ اب كلذ رَّظَنُي الف ؛مدقت دقو .هتيصو ىف «ئعفاشلا»

 ىف ذئنيح ةحصلا برقتف ,هكلم ىف ىرجيس امو هكلم ىف ام عيب ىف هلكوي نأ هريظن
 ١ .و/060 «تهتنا ةزاجإلا

 .(86/7 :ثيغملا حتف) رظناو -



 نيدو (ةزاجإلا) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس ةيفيك : نو رشعلاو عبارلا عونلا

 نأ لمعلا هيلع ىذلاو ٌحيحصلاو * .نيرخأتملا نم هب ُدعُي ال نم ضعب كلذ نم عنمف

 نع تدجوو .لكوملا نذإ ريغب ليكولا ليكوت نم عنتما ام كلذ ُهبشي الو .زئاج كلذ

 7ىناهبصألا ظفاحلا ميعن ابأ ٌتعمس” :لاق «ىبرغملا ظفاحلا ىسقافسلا ورمع ىبأ»

 .«ةزئاج ةيوق ةزاجإلا ىلع ةزاجإلا :لوقي

 ,ىنطقرادلا نسحلا ىبأ مامإلا ظفاحلا» :نع كلذ زيوجت «ًظفاحلا ٌبيطخلا» ىكحو

 دهازلا ةيقفلا ناك دقو ''!.اههريغو «ىفوكلا َةدقُع نباب فورعملا سابعلا ىبأ ظفاحلاو

 ىف ىلاو ابر ىتح ,ةزاجإلا نع ةزاجإلاب ىوري «ىسدقملا ميهاربإ نب رضن» [و/40]

 * ثالث تازاجإ نيب هتياور

 هخيش خيش ةزاجإ ةيفيك لمأتي نأ ٍةزاجإلا نع ةزاجإلاب ىورَي نل ىغبنيو

 خيش ةزاجإ ةروص ًالثم ناك اذإف :اهتحت جردني مل ام اهب ىوري ال ىتح ءاهاضتقمو

 قراشم) هعم رظناو .(11/7 :بابللا) ىف هطبض وهو (غ) شماه نم [اهحتفو ةزمهلا رسكب ,ناهبصأ] )١(
 08/١(. راثآلا حاحص ىلع راونألا

 نبا سابعلا ىبأ ظفاحلا ةزاجإ صن نم ةروص اهيفو (00) ةزاجإ نع ةزاجإ ةياورلا باب :ةيافكلا (؟)
 .(ه1749-171) ىفوكلا ديعس نب دمحم نب دمحأ :ةدقع

 : نساحملا #*

 عج هنإف ,'"'ىطاغألا باهولا دبع ظفاحلا ةمالعلا مامإلا ىلإ ريشي هنأك : : ليق : ةدئاف»

 .و/ه0 .«تهتنا - ائيش كلذ ىف

 : نساحملا # *

 .كلذ ىضتقم نيج ّلك نأب ٌةيضاق ,ةلسلسلا ءاقبإ ةدارإ نم ةيلاحلا ةنيرقلا :ةدئاف»

 2/00 «تهتنا .زئاج ةلاكولا ىف نذإلا ىف كلذو 2 نأ هزاجأ نمل ند

 )١( ناك (ه4557-058) دادغب ثدحم ءظفاحلا' ىطامنألا تاكربلا وبأ .دمحأ نب كرابملا نب باهولا دبع ,
 :هل ءربعلاو ,87١١؟/ 5 :ىبهذلل ظافحلا ةركذت) كلذ ىف فنصو ,ةزاجإلا ىلع ةزاجإلا زوجي ال 5/4 ٠١( عم

 ل) ةطقن نبال دييقتلا :78 ١(. 1



 | ,هخيش خيش ٍتاعومسم نم اًنيش ىأرف “قاعامس نم هدنع ص ام هل ٌتزجأ” :هخيش

 اي اخ دنع حس دق نك ام نأ يتسم تح دنع جيش نع كاذ قدري نأ 2 سلف

 المع .نآلا هدنع كلذ ٍةحص ٍدرجمب ىفتكي الو .هتزاجإ كلت ىذلا هخيش تاعومسم نم

 .ملعأ هّللاو ؛هراثع رثكُي هلاثمأو اذه نطفتي ال نمو .هدييقتو هظفلب

0 

 م3
 ٌفرعتيس رخآ ا 1 اهنم ٌبكرتيو .اهنايب ىلإ ةجاحلا ٌٌسَع ىتلا ةزاجإلا عاونأ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هانيلمأ امم اهمكُم ا

 :رومأ ىلع هنن انإ مث

 "لاق هللا همحر , فنصملا بيدألا «سراف نب ٌدمحأ 'نيسحلا ىبأ» نع انيور :اهدحأ
 ةيشاملا نم لاملا هاقسُي ىذلا ءاملا زاوج نم ذوخأم برعلا مالك ىف ةزاجإلا ىنعم”
 كلذك .كتيشام وأ كضرأل ًءام كاقسأ اذإ ,فزاجأف اًنالف ٌتْرجتسا :هنم لاقي .ثّرحلاو
 00 .9دايإ هريجيف ِهَمْلِع هّريجي نأ ملاعلا لأسي ملعلا ٌبلاط

 وأ قاعومسم انالف ٌتزجأ“ :لوقي نأ اذه ىلع زيجمللف :هللا هاقبأ ىلمملا لاق
 .كلذ وحن وأ ةياورلا ٍظفل ركذ ىلإ ٍةجاح ريغ نم رج بفرح ريغب هع ' «قايورم

 .فورعملا وه كلذو .ةحابإلاو نذل غي وستلا ىنعب ةزاجإلا لعجي نم كلذ ىلإ جاتحيو
 “قاعومسم هل تزجأ” : مهنم لوقي نمو .الثم ”قاعومسم ةياور ٍنالفل ٌتزجأ” : لوقيف
 .ملعأ هللاو ؛ةريظن : ىفخي ال ىذلا فذحلا ليبس ىلعف

 نم هل زاجملاو ءزيجيامب املاع ٌريجملا ناك اذإ ةزاجإلا ٌنَسحتست . ا [ظ/24] :ىناثلا
 غلابو .اهيلإ مهتجاح . سيسمل ملعلا لهأ هل ُلُمأتي صيخ رتو عسوت اهنأل ,ملعلا ٍلهأ ش

 نع «ٌيكلاملا ركب نب ديلولا س ابعلاوبأ» هاكحو .اهيف اًطرش هلعجف كلذ ىف مهضعب

 .(ع) ةعوبطم ىف هلثمو / خ [نسحلا وبأ] :(غ) شماهبو .(ص .غ) نتم )١(
 (لمجملاو ةغللا سيباقم مجعم) بحاص «نيسحلا ابأ .ىزارلا ىنيوزقلا .ايركز نب سراف نب دمحأ» :رظنا

 تايفو 08/* ربعلاو 151/١ ىطفقلا هابنإ 80/١ ناكلخ نبا 67 ىرابنألا نبا */5١5, ةميتيلا :ىف
 ١ ها1946 ةنس

 .(44/؟ ثيغملا حتف) ىف ىواخسلا هلاق «ملعلا ذخآم هاس هل ءزج ىف» سراف نب دمحأ (0)
 .سراف نب دمحأ نيسحلا ىبأ نع (01 :ةيافكلا) ىف بيطخلا هدنسأ (5)



 رهام الإ ٌروجت ال اهنأ ٌحيحصلا” : :« رمع وبأ ظفاحلا» لاقو .هنع هللا ىضر «كلام»

 .ملعأ هللاو هداتسإ لكشي ال نيعم ءىش ىفو ,ةعانصلاب

 | ناك ةباتكلا ىلع رصتقا نإف ءاهب ظفلتي : نأ هتزاجإ ّبتك اذإ زيجُملل ىغبني : :ثلاثلا

 ظوفلملا ةزاجإلا نم ٌةبترم ٌصقنأ اهنأ ريغ ,ةزاجإلا ِدْضَقِب نرتقا اذإ ةزئاج ةزاجإ كلذ

 هيف تلج ىذلا ةياورلا باب ىف ةباتكلا هذه درجم كلذ ٌحيحصت ٍدَتسم غو .اه

 مدقت ام ىلع .هيلع ئرق ام هنم اًرابخإ ,هيلع يرق اج ظفلي مل هنأ عم , خيشلا ىلع ةءارقلا

 .ملعأ هللاو ؛هئايب

 د 6

 هيقلتو ثيدحلا لمحت قرط ماسقأ نم عبادا م هقلا

 ظ  :نيعون ىلع ىهو .ةلوانملا

 اهو .قالطإلا ىلع ةزاجإلا عاونأ ىلعأ ىهو .ةزاجإلاب ٌةنورقملا ٌةلوانملا :امهدحأ

 :روص

 اذه” : : لوقيو هب الّياقما اعرف وأ ةعاس لصأ بلاطلا ىلإ خيشلا عقدي نأ ءاهنم

 .هايإ هكلمي مث .“ىنع ةتياور كل ٌتَرجأ :وأ «ىنع هوراف ءنالف نع قيياور وأ .ىعامس

 .اذه وحن وأ “ىلإ هدر مث .هب لباقو هّحسناو هّذح” :لوقي وأ

 )١( :ملعلا نايب عماج) ىف ,ريلادبع نبا رمع وبأ 975/5 180(.
 ةزاجإلا لصأ“ : سانلا ديس نبا لاق :(47/7 :ثيغملا حتف) ىف ىواخسلا نيدلا سمش ظفاحلا لقتو

 هنم زوجي نم لك نم زوجت الأ ىغبنيف ذئنيحو .عامسلا ةبتر نع هدنع ةرصاق ىهف اهزاجأ نمو ,هيف فلتخم

 ىنعب اًناع نوكي نأ زيجملا بتارم لقأف .عابسلا هنم زوجي نم لك نم اهزوجو صخرم .صخرت نإو .عابسلا

 هنع ءىشلا كلذ ةياور ىف ريغلا كلذل هنذإ هريغل هتزاجإ ىنعم نأو ءاًثيش ىور هنأ نم ىلاججإلا ملعلا ةزاجإلا

 ملعلا اذهو .ةزاجإلا ماكحأب قلعتي ابو ىور ا ليصفتلا ملعلا ال ؛نأشلا اذه لهأ نم ةدوهعملا ةزاجإلا قي رطب

 اًدحأ لاخإ الو- ةجردلا هذه نع مهفلا ىف ٍوار طحنا نإف .ةاورلا ماوع نم هانيأز نميف لصاح ىلامجإلا

 ىذلا اذهو :لاق .عابس الو ةزاجإب هنع َلّمحتُي نأل الهأ هبسحأ الف هب فرع اذإ اذه كاردإ نع طحني

 .«روهمجلا قيرط وه ةزاجإلا ق عسوتلا نم هيلإ ترشأ

 كبيأ نبا ظفاحلا هذيملت لئاسم ىلع ,ىرمعيلا حتفلا ىبأ ظفاحلا (سانلا ديس نبا ةبوجأ) ىلع لبوق -

 .لايروكسإإلا طوطخم نم ,ةرهاقلاب تاطوطخملا دهعمةروصم أ 8+ ل :ىطايمدلا
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 هلمأتيف هيلع هّضرعيف هثيدح نم ٍءزج وأ باتكب خيشلا ىلإ بلاطلا ءيبجي ن | ءاهنمو
 نع ىثيدح وهو هيف ام ىلع تفقو” : :هل لوقيو هيلإ هديعي مث .ظقيتم ٌفراع وهو خيشلا
 هاهس دق اذهو .“ ؛ىنع هتياور كل ٌتزجأ : :وأ .ىنع هوراف ءهيف ىخويش نع قياور : :وأ .نالف
 ىلع ٍةءارقلا) ىف انتياكح تقبس دقو .اًضْرَع او/211 :ثيدحلا ةمئأ نم ٍدحاو ريغ
 .ةلوانملا ضرع :اذهو .ةءارقلا ضرع :كلذ مسن ءاضرَع ىمست اهنأ (خيشلا

 ةمئأ نم ةعامجو «كلام» دنع ,عامسلا ل ٌدلاح ةزاجإلاب ٌةنورقملا ةلوانملا هذهو
 ةلوانلا رض رَع ىف «ىروباسينلا ظفاحلا هللا دبع وبأ مكاحلا» ىكحو .ثيدحلا باحصأ
 ِرَوَص نم هلئامي ام رئاس ىف ٌدِرَطُم اذهو /”.عامس هنأ ,نيمدقتملا نم ريثك نع ,روكذملا
 ,ىرهزلا باهش ُنبا» : : مهنع كلذ ,مكاحلا» ىكح نممَف .ةزاجإلاب ةنورقملا ةلوانملا

 نم َنيِرْخآ ىف «مامإلا سنأ نب كلامو .ىراصنألا ديعس نب ىيحيو .ىأرلا ةعيبرو
 ميهاريإو ةمقلع» و ؛نييكملا نم ِة ةعامج ىف «ةئييع نباو ,ريبزلاوبأو .دهاجم» و ؛نييندملا
 0 ,لكوتملاوبأو ,ةيلاعلاوبأو ,ةداتق» و ؛نييفوكلا نم ٍةعامج ىف «ٌئبعشلاو ,نايعخنلا
 ةفئاط ىف "'«بهشأو .مساقلا نباو .بهو نبا»و ؛نييرصبلا نم ة ةفئاط ىف «ىجانلا

 لع هخياشم نم ةفئاط «مكاحلا» ىأرو .نييناسا رخلاو نييماشلا نم نورخآو ؛نييرصملا
 "كلذ

 .(اعامس هآرو ملاعلا ىلع ضرعلا ىف .صخر نم ةفرعم) 07 عونلا ,ثيدحلا مولع ةفرعم ىف )0(
1-7607 

 ىلإ ملعلاب ملعلا لهأ باتكو ةلوانملا ىف ركذي ام باب) ىراخبلا حيحص نم ملعلا باتك ىف هعم رظناو
 . ١١2/١. ىرابلا حتف (نادلبلا

 بيذهت ىفو [ملعأ هللاو .اًضيأ .دواد نبا :لاقيو .داّود نب ىلع وه ٠ ,لكوتملاوبأ] :(غ) شماه ىلع (؟)
 .(00/) لامكإلا ىف هلثمو ,داوُد نب ىلع :مكاحلا ةفرعم ىفو (١0م90//8) داود ني :لاقيو دواد نب :بيذهتلا

 .(غ) شماه نم [نيكسم :همساو هل بقل : بهشأ] ةفإ
 .61-558 :مكاحلا ةفرعم ىلع لبوق (4)
 يي ص يي يصب يح لس

 ش «مكاحلا» ركذ ام ءةءارق ريغب هب ةلوانلا ىلع هب ٌلدتسُي ام نسحَأ :ةدايزو ةدئاف»



 ساس
000مل

مم 
0 

 - 'ىلإ نيرحبلا ميظع هعفديو نيرحبلا ميظع ىلإ هعفدي نأ هرمأو ,ةفاذح نب هللا دبع عمت .
)01( ْ 

 .ىرسك

 دحأ نمر لا دبع نب ركبوبأ :عامسلا ةلزنم اهنأ :نييندملا نم هنع هاكح نم عفرأو

 نب ماشهو ءنمحر لادبع نب ٌءالعلا :مهنود نمو .سابع نبا ىلوم ةمركعو .ةعبسلا ءاهقفلا

 7 ربع نب دمحم نب زيزعلا دبع :مهنود نمو .ةمقلع نب ورمع نب دمحمو ءةورع '

 ,راطعلا ٌُدوادو ,ىحمجلا عفانو ءميَتْح نب نايثع نب هللا ٌدبع :اًضيأ َنييكملا ةلمج نم

 ."!.ىجنزلا ملسمو
 «تباث ىبأ نب ثبيبحو .ىدسألا ةعيبر نب ىلعو ,ىرعشألا ةدرب وبأ : نييف وكلا نمو

 رباجو ,ىفعجلا ةيواعم نب ريهزو ءحلاص نب نسحلاو ,ليثارسإو ءرمتعملا نب روصنمو

 0 .ىفعجلا

 نب ىلعو '''نوريف نب دايزو ةبورع ىبأ نب ديعسو ,ليوطلا ُديَم :نييرصبلا نمو

 .ةريغملا نب نامييلسو مزاح نب ريرجو ءسمهكو .دنه ىبأ نب دوادو ءناعدج نب ديز

 ءريكب نبا هتادبع نب ىيحيو ,ريفع نب ٌديعسو ءمكحلادبع نب هللا ٌدبع :نييرصملا نمو

 ٠ .مهدعب نييكلاملا نم ةعامجو : «مكاحلا» لاق .ورمع نب ٌفسويو

 '«ىرصبلا نسحلا» :[اًعامس] ةلوانملا ىري ناك نأ هنع «ىزفمرهمارلا» ركذ نممو

 -هعسي ؛هيف ام عيمج ىنع ورا” :لوقيو. هّباتك ُتّدحملا عفدي نأ اّسأب ىري ال ناك

 ,ةلوانملا ىف ركذي ام باب ءملعلا باتك :هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأ ثيدحلاو )١64( مكاحلا مولع )١(

 حتف) ىو .رصيقو ىرسك ىلإ لَك ىبنلا باتك باب ىزاغملاو ,ىراصنلاو دوهيلا ةوعد باب داهجلا باتكو ٠

 ىدبعلا ىواس نب رذنملا :نيرحبلا ميظعو ءناورش ونأ نب زمره نب زيوربأ وه ىرسك ننإ٠ ىرابلا .

 .هنع هللا ىضر

 نب دمحم نيزيزعلادبع :(دعس نبا تاقبط) ىف وهو .ىدرواردنألا :(701/) ةفرعملا ةعوبطم ىف هبسن (؟)

 هبسن ىف ركذو «بيذهتلا بيذهت ىف هلثمو (211/6) ةنيدملا لهأ نم .دمحصوبأ ,ىدرواردلا ديبع ىبأ نب ديبع

 )495/١(. بابللا ىف هرظناو ("ه8/1) ىدرواردنألا :اًضيأ

 .561/ :مكاحلل ةفرعملا (")

 .(1017).زوريف نب دايز ةيلاعلاوبأو : مكاحلا مولع ىفو .حالصلا نبا نتم ىف ىرصبلا «ةيلاعلاوبأ» وه (4)



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 04

 اب ءقءإرقلا ضرع ىف درو ام ٌضعب طلَخ هنوك ثيح نم : : طيلختلا شعب همالك ىفو
 لحم لاح ريغ كلذ نأ ٌحيحصلاو .اًدحاو اًقاسُم ميمجلا قاسو .ةلوانملا ضرع ىف درو
 00 *يءارق رابخإلاو اًظفل ثيدحتلا ةجرد نع طحنم هنأو ,عامسلا

 مارحلاو . لالحلا ىف اوتفأ نيذلا مالسإلا ء ءاهقف امأ : :ضرعلا اذه ىف «مكاحلا» لاق دقو

 ,ةفينح وبأو .ىزملاو ىطيوبلاو .ىعازوألاو .ىعفاشلا» لاق هبو ءاعامس هوري مل مهنإف
 [ظ/ 431 نب قاحسإو .ىيحي نب ىيحو ,كرابملا نباو «لبنح نب دمحأو ,ىروثلا نايفسو

 )١( :ىقارعلا دييقت رظنأ 150.

 ناك دنأ « ريثك ىبأ نب ىيحب» نع اًضيأ ركذو (0) «هالف نع نالف ىثدح :لوقي نأ <

 0/01 ش «تهتنا - '''ةلوانملا ىري

 نع اًكلام تلأس” : :لاق سيوأ ىبأ نب , ليعاسإ نع «ىزمرهمارلا» دنسأ :ةدئاف»
 مث ,كيلع ثِّدحملا ةءارق مث  ثدحملا : :لاق وأ - ملاعلا ىلع كتءارق : لاقف عاملا عمأ
 9.“ ىنع اذه ورا .لوقيف هباتك كيلإ عفدي نأ

 خيشلا ىلع ةءارقلا نع ةلوانملا ةجرد طاطحناب «كلام مامإلا» نم حب رصت اذهف
 نع لقنلا ىف ري معاجلا » مالك ٌرهاظ هيضتقي ام ٌفالخ اذهو .بلاطلا ىلع خيشلا ةءارقو
 ,هثيدح نع كلام لئس” : لاق ءسيوأ ىبأ نبا نع «مكاحلا» ىور دقو .هريغو «كلام»
 ' .عامسلا نم دأب اندنع ضرعلا سيلو ءضرع هنمو عامس هنم : : لاقف ؟وه ٌعاَمسأ
 ةيمست ىضتقي ام «ىزمرهمأرلا» ةياور ىفو .ةءارقلا ضرع ىلع هلمح نكمي اذهو
 ءالؤه نأكو .كدنع عامسلا ّحصأ : نع ٌباوج بيترتلا ن ال ,اًعامس ةلوانملا ضرع
 ءاوسب ًءأوس عامسلا ةلزنم اهنولزني مهنأ ال اه ةياورلا اوزّوِج مهنع ىجحما ةمئألا
 ./ 0 « تهتن دنا

 ه.0 /67/ ,448 ف 48 :لصافلا ثدحملا) ىف ىزمرهمارلا )١-1(
 لقي م وأ ؛ كلام لاق ؟ ىنثدح : :لوقأو كيلع أرقأ : :كلامل تلقف : لاق ,ليعاسإ نع ىزمرهمارلا داز ةفإ

 .(ه005 ف ء”"8 ثدحملا) ؟ىَأ ىلع أرق اعِإو ؛بعك نب ّىبأ ىأرقأ :سابع نبا
 .(؟05 :ةفرعملا) ىف مكاحلا ىلع لبوق ()



 .”ملعأ هللاو '٠.«بهذن هيلإو اوبهذ هيلإو .انتمتأ اندهع هيلعو” :لاق «هيوهار

 هدنع خيشلا هكسم مث .هنع هتياور هل َريِجيو هّياتك ٌبلاطلا خيشلا ٌلواَُي نأ ءاهنمو

 .هنع هتبيغو :هلّمحت ام ىلع بلاطلا ٍءاوتحا مدعل : قبس امع ٌدعاقتي اذهف .هنم هنكمي الو

 هتقفاومب هعم ُقثي هجو ىلع .هب لّباقم وه اب وأ باتكلاب رفظ اذإ ,هنع كلذ ٌةياور هل ٌرئاجو

 .ةلوانملا نع ةدرجملا تازاجإلا ىف ٌسبَتعُم وه ام عم .ةزاجإلا هتلوانت ال

 ىف ةعقاولا ةزاجإلا ىلع اهب ٍةيزم ٌلوصح رهظي ُّداكي ال ءاذه لثم ىف ةلوانملا نإ مث.

 ريثأت ال هنأ ىلإ نييلوصألاو ءاهقفلا نم ٍدحاو ريغ راص دقو .ةلوانم ريغ نم كلذك َنيعُم
 هنع كلذ ىكُ نم وأ .ثيدحلاو ميدقلا ىف ثيدحلا لهأ ٌحويش نأ ريغ .ةدئاف الو اه

 - .ىلاعت هللا دنع ملعلاو ؛ةربتعم ةيْزم كلذل نوري ءمهنم

 .راصمألا ءالع مهنوك ىلإ مهيف مكاحلا رظن (509-170) ةفرعملا ىف مكاحلا )١(

0 ممم م ا
 ك

 | :نساحملا *

 ىتح اهاعوف قتلاقم عمس أرما هتلا رضن” هِي هلوقب كلذل «مكاحلا» جتحا : ةدئاف»

 ."""مكتم ٌعمسُيَو نوعمست” :لكي هلوقبو '٠“اهعمسي م نم ىلإ اهبدؤي

 عامسلا ةلزنم ,مدقت ام ىلع ةلوانملا ليزنت عانتما ىضتقي ال .«مكاحلا» هب جتحا امو

 و/ 00 «تهتنا .كلذ ىضتقي ام مهمالك حيرصت نم دجأ مل ىنأ ىلع .ةوقلا ىف

 ةدع نم (و هللا لوسر ةنسل لقانلا لضف باب) ىف ىزمرهمارلاو )-١( ةفرعملا ىف مكاحلا هجرخأ (1)

 باب (ملعلا نايب عماج) ىف ربلا دبع نباو ١9( - 77) ثيدحلا باحصأ فرش ىف بيطخلاو .هديناسأب «قرط

 ءهعماج ىف ىذمرتلاو ,هنتس ىف دواد وبأ مهلبق هجرخأو 8/١( :هغلبمو هظفاحو ملعلا عمتسمل ِهل# ىبنلا ءاعد

 هنولوقي نيثدحملا رثكأو :لاقو ,فيفختلاب ءرضن :ىزمرهمارلا طبضو .اههتتس ىف هجام نباو ىئاسنلاو .هنّحو

 فيفختب لاقي ١47/5(: نئسلا ماعم) ىف ىباطخلا لاقو ٠١( ف ١58 ثدحملا) مهنم طبض نم الإ ليقثتلاب

 رثكأو ءاهديدشتو داضلا فيفختب» )1١/9(: قراشملا ىف ضايع لاقو .دوجأ فيفختلاو .اهليقثتو داضلا

 .«حيحصلا وهو :دالخ نبا لاق .نوففخي بدألا لهأ رثكأو :نوددشي 'خويشلا

 ثدحملا ىف ىزمرهمارلا دالخ نباو )10/١( كردتسملا ىفو (720) هجرخأو ةفرعملا ىف مكاحلا )١(

 )87/١(. ملعلا نايب عماج ىف ربلادبع نباو ("48 مار ٠١ باب فرشلا ىف بيطخلاو .لصافلا



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم نال

 ١1 ىل داو هينلوانف كتياور اذه” :لوقيف ءزج وأ باتكب خيشلا ُبلاطلا َقأي نأ اهنمو
 زوجيال اذهف .هعيمَلل هتياور ققحتيو هيف رظني نأ ريغ نم كلذ ىلإ هبيجيف . “هتياور

 - ناكو .كلذ ىف هيلع ٌدامتعالا زاج هتف رعمو هربخب اقوثوم ٌبلاطلا ناك نإف * '.حصي الو
 وه نوكي قح يلاطلا ىلع ذاتعال خيشلا ىلع ةءارقلا ىفزاج ايك .ةزئاج ةزاجإ كلذ
 **انيدو ةفرعم هب اقوثوم ناك اذإ ,لصألا نم ئىراقلا

 ىثيدح نم ناك نإ ىنع باتكلا اذه ىف امب ثّدح” :لاق ولو :« ركب وبأ بيطنخلا» لاق

 .ملعأ هاو ""انسح اًًرئاج كلذ ناك ؛مهولاو طّلغلا نم قءارب عم

 رصتقيو ٠ .الوأ هركذ مدقت اك ٌباتكلا هلواني نأب .ةزاجإلا نع ةدرجملا ةلوانلا :ىناثلا
 كل تزجأ :وأ ؛ىنع هورا” :لوقي الو “قاعامس نم :وأ ءىثيدح نم اذه” :هلوق ىلع
 دحاو ريغ اهباعو .اهب ٌةياورلا زوجت ال ةلتخم ةلوانم هذهف ؛كلذ وحنو “ىنع [و/41] هتياور
 ىكَحو .اهب ةياورلا اوغّوسو اهوزاجأ نيذلا نيثدحملا ىلع نييلوصألاو ءاهقفلا نم
 نإ ركذنسو "'.اهب ةياورلا اوزاجأو اهوحّحص مهنأ ملعلا . لهأ نم ةفئاط نع «ٌبيطخلا 1

 .[ىفزجأو] :ص ىف )١(
 .(40) عاملإلاو (18.-1096/5) ملعلا نايب عماج رظناو 5١8 :ةيلفكلا ىف (0)
 : هداتسإب لصافلا ثدحملا) ىف وهو .ىزمرهمارلا دالخ نبا قيرط نم (؟148) ةيافكلا ىف بيطخلا (9)

 مساقلا نباو بهو نبا عمتجا :لاق ,رمغلا ىبأ نب ديزوبأ انث. .ىليألا ديعس نب نوراه انث ,ىجاسلا انثدح
 .7١0تف غ٠ ص «ىّريخأ :هيف لوقأ نأ .ثدحملا نم باتكلا تذخأ اذإ ىفأ نيزعلادبع نب بهشأو

1 

 :نساحملا *

 : خيشلا طخب «,نساحملا شماه ىلع»

 مدع ىلع لاحلا رمتسا اذإ ام ىلع لمتشي هنأل .رظن هيف زوجي الف :هلوق :ةيشاح» ٠
 نم ناك نإ ؛هتياورب كتزجأ :هلوق ريدقت ىلع نوكي ىناثلا اذه ىفو .فشكنا وأ «ةفرعملا
 و/ 010 .«ةزاجإلا ثحب ىف مدقت امم ىلوأ وهو ...هتايورم

 .هنإف ءامهوحن وأ ملسم وأ ىراخبلاك اًروهشم باتكلا ناك اذإ يسال :ةدئاف»
 و/ 007 «تهتنا  هتراعإ وأ هل هكيلت نم برقي



 ع رشعلاو عبارلا عونل

 اذه نأ ٌبلاطلا خيشلا مالعإ ٍدرجمب ةياورلا زاجأ نم ٌلوق ىلاعتو هناحبس هللا ءاش
 ولختال اهنإف ,ةلوانملا نم هيفا حججرتيو كلذ ىلع ُديزي اذهو *.نالف نم هٌعامس ٌباتكلا

 .ملعأ هللاو ؛ةياورلا ىف نذإلاب راعشإ نم

 :ةزاجإلاو ةلوانملا قيرطب ىوارلا ٍةرابع ىف ُلوقلا

 ىف “انربخأو انثدح“ قالطإ اوز وج مهنأ مهدعب نمو نيمدقتملا نم موق نع ّىكح

 عيمج ٠ بهذع ّقئال وهو ('! اههريغو «كلامو .ىرهزلا» نع كلذ ىكح .ةلوانملاب ةياورلا

 اًضيأ ىكحيو .اًعامس ةزاجإلاب ٍةنورقملا ةلوانملا ضّرَع اولعج مهنأ مهنع ٌةياكحلا تقبس نم

 ٌبحاَص «قاهبصألا ميعن وبأ» ٌظفاحلا ناكو .ةزاجإلاب ةياورلا ىف كلذ لثم موق نع

 هنأ هنع انيور .ةزاجإلاب هيورُي ايف “ان ربخأ” قلطي .ثيدحلا ملع ىف ةريثكلا فيناصتلا

 ةزاجإ وهف ءقالطإلا ىلع ءانربخأ : :ثلق اذإو ىعامس وهف ءانثدح : : تلق اذإ انأ” :لاق

 “هنع ةياورلا ىف ىل ند وأ لإ ٌبتك وأ .ةباتك وأ ًةزاجإ :ركذأ نأ ريغ نم

 - ىوري ءربخلا ملع ىف فيناصتلا ٌبحاص ىرابخألا "'(ىنابزرملا هللا ديبع وبأ» ناكو

 ,هيف فلتخملاو كلذ ىف قفتملاو ءذخألاو عامسلا هوجول لقنلا نع ةرابعلا ىف باب ,عاملإلا) ىف مهرظنا (1)

 ١2١8. (نيثدحملاو نيققحملا دنع هنم راتخملاو

 84 ةنس تايفو ءربعلا ةعبط ىف هتينك تعقو كلذكو .فيحصت [ىنابزرملا هتادبع وبأ] :(ه) ىف (0)

.) 0/0 

 خيرات :ىف (حشوملاو « .ءارعشلا مجعم) بحاص «ىنابزرملا هللا ديبع ىبأ «ىسسوم نب نأرمع نب دمحم» ةجرت

 اخ / ىطفقلا هاينإو 0/1 ىبهذلا نازيمو 060 3/١ ناكلخ نباو مر دادغب

 كطك000 0 خالل

 .:خيشلا طخب نساحملا شماه ىلع

 ؛نالف نم ىعامس اذه :لاقف باتك ىلإ خيشلا راشأ اذإ :(لوصحملا) ىف داز :ةيشاح»
 ْ ال مأ [هتياور دارأ] ءاوس .هنع ةياورلا تزاج

 ظ,/01 .«درجملا مالعإلا نم ىلعأ ةراشإلا هذهو :تلق



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم قادما

 ناكو .اهنيبي الو ,”"انريخأ“ :ةزاجإلا ىف لوقيو .عابس ريغ نم ةزاجإ هبتك ىف ام رثكأ
 0 بيع امت - «بيطخلا» هاكح ايف كلذ

 ..عّرولاو ىّرحتلا ٌلهأ راتخا هايإو .روهمجلا لمع هيلع ىذلا ٌراتخملاو ٌحيحصلاو
 كلذ ٌصيصختو .تارابعلا نم امهوحنو “ان ريخأو انثدح”“ قالطإ نم كلذ ىف نمل[ ظ// غال
 وأ .ةزاجإو ًةلوانم نالف انئثدح وأ انربخأ :لوقيف ٍتارابعلا هذه دقي نأب .هب ٌرعشت ةرابعب
 ايف وأ هيف ىل نذأ ايف وأ .هنذإ ىف وأ .انذإ انربخأ وأ ةلوانم انربخأ وأ .ةزاجإ انربخأ
 ؛نالف ىنلوات وأ ءاذكو اذك نالف ىنزاجأ وأ .نالف ىل زاجأ :لوقي وأ .هنع هتياور ىل قلطأ
 .تارابعلا نم كلذ هبشأ امو

 نم ةرابعك ءهنم فرط وأ ٍسيلدتلا نم اهيف اوملسي م ٍتارابعب ةزاجإلا موق صصخو
 نم ةرابعكو ؛اًظفل ةزاجاإلاب ههفاش دق ناك اذإ “ةهفاشم انريخأ” : ةزاجإلا ىف لوقي

 اذهف .هطخب هزاجأ دق ناك اذإ “هباتك ىفوأ ىلإ بتك ايف وأ دباتك نالف انريخأ” : لوقي

 امل ,سيلدتلا نم يفرط نع ولخي الف «نيرخأمل نيثّدحملا نم ةفئاط كلذ ىف هفَراَع نإو

 .هنيعب ثيدحلا كلذ هيلإ َبَتَك اذإ امب هابتشالاو كارتشالا نم هيف

 هيلع ةءارقلاو .ديدشتلاب “انربخ” :هلوقب ةزاجإلا صصخ هنأ «ىعازوألا» نع دروو
 وهو ؛ةزاجإلا ىف “انأينأ” قالطإ ىلع نيرخأتملا نم موق حلطصاو ."7“انريخأ” :هلوقب
 .(ةزاجإلا ىف "'ةزاجولا) بحاص «ركب نب ديلولا» ٌرايتخا

 نقتملا ظفاحلا احن اذه ىلإو .“انربخأ“ ٍةلزنمم .مدقت اهيف موقلا دنع “انأبنأ” ناك دقو

 اهبوري ناكو هل اًعامس نكت مل هبتك رثكأ نأ ريغ ؛ .هعمجي ال بيترتلا نسح ناكو» : :بيطنخلا لاق )١(
 لوقي ناك :لاقف سراوفلا ىبأ نب , دمحم هركذ دقو» :لاقو .«اهنيبي الو ؛انريخأ : : ةزاجإلا ىف لوقيو ةزاجإلاب
 .(170/9-185) دادغب خيرات .«عيشتو لازتعا هيف ناكو .تازاجإلاب

 هتزجأ امو ,كيلع هتأرق ام : ىعازوألل تلق» : لاق قورببلا َدْيْرَم نب ديلولا نع ىزمرهمارلا دنسأ )0(
 ءانريخ : :هيف لقف مهيف تنأ ٍةعاجل هتزجأ امو ءىريخ : :هيف لقف كدحو كل هتزجأ ام : :لاقف ؟امههيف لوقأ ام ءىل
 كيلع هتأرق امو .انربخأ :هيف لقف مهيف تنأ ةعامج ىف لع ىرق امو ٠ ,ىنريخأ : :لقف كدحو لع تأرق امو
 ةيافك رظناو 6 57-١ لصافلا ثدحملا «انثدح : لقف مهيف تنأ ةعامج ىلع هّنأرق امو ىنثدح : هيف لقف كدحو
 33117 عاملإلاو ”0؟ :بيطخلا

 .[ةزاجإلا ىف ةزاجإلا] :(ص) ىف (9)



 حالطصال ةياعر اًضيأ هيفو .“ةزاجإ ٌنالف ىنأبنأ” :لوقي ناك ذإ «ىقهيبلا ركبوبأ»

 .ملعأ هللاو ؛نيرخأتملا

 ٌتدهعو هراتخأ ىذلا»” :لاق هنأ هللا همحر « ظفاحلا هللا دبع ىبأ مكاحلا» نع انيورو

 - هتياور "لهل زاجأف ثّدحملا ىلع ضَرَع اهيف لوقي نأ .ىرصع ةمئأو يخياشم َرثكأ هيلع

 ىلإ بتك :ةزاجإلاب ههفاشُي مو ٍةنيدم نم ُتّدحملا هيلإ بتك ايفو ؛نالف ىأبنأ :اًمافش

 :لاق [و/50] «ىروباسبنلا َنادمح نب رفعج ىبأ نب ورمع ىبأ» نع انيورو ' "'«نالف

 .“ةلوانمو ضْرَع وهف ؛نالف ىل لاق :ىراخبلا '"'لاق ام لك :لوقي ىبأ ٌتعمس"”

 انربخأ” :لوقب ةزاجإلا نع ريبعتلا ةاورلا نم موق نع دروو : هللا هاقبأ ىلمملا لاق

 هراتخا هنأ «ىباّطحلا ناميلس ىبأ» مامإلا نع كلذ انغلبو.“هربخأ وأ .هئّدح انالف نأ َنالف

 هنم عمس اذإ ايف وهو ؛ ا”'ةزاجإلاب راعشإلا نع !*اًديعب ٌديعب حالطصا اذهو .هاكح وأ

 نأ نالف ىنربخأ” :هلوق ىف َّنأ ةملك نإف ؛ٌبيرق .هءارو ام هل زاجأو ٌبسحف دانسإلا

 .اليصفت هركذي مو هب ربخملا لمجأ نإو ,رابخإلا لصأ ٍدوجوب ٌراعشإ اهيف “هربخأ انالف

 ةياور ىف ةعقاولا ةزاجإلا نع َنورخأتملا ةاورلا ربعُي ام اًريثكو :هللا هاقبأ ىلمملا لاق

 نع هتزاجإب خيش ىلع عمس اذإ مهدحأ لوقيف “نع” ٍةملكب ,عُمَسَملا خيشلا قوف ْنَم

هتزاجإب هنم عمس دق ناك اذإ ايف بيرق كلذو ”نالف نع ٍنالف ىلع َتأرق"“ : هخيش
 نع 

 قداص ةزاجإلاو عامسلا نيب كَرتشم “نع” ٌفرحو .كاش هنإف اًعامس نكي مل نإ .هخيش

 .ملعأ هللاو ؛امهيلع

 زيجملا ةحابإب لوزي ال ءةزاجإلا ىف “انريخأو انثدح” :قالطإ نم تملا نأ ملعا مث

 .(ع .غ) ىف اك هل زاجأف :مكاحلا مولع ىفو [هتياور زاجأف] :(ص) ىف )١(
 )53١0(. مكاحلا مولع ىلع لبوق (؟)

 : .(لاق الك] :(غ) ىف همسر ()
 .(غ) ىف حص :اههنم ةيناثلا [ديعب] قوفو (ص .غ) ىف رركم (ع) ىف رركم ريغ (؟)

 عضولا اذه ديتعا الو .دارملا هب مهفتي هل ىنعم الف ,ركني نأ هقحو ,مهضعب اذه ركتأو» : ضايع لاق (6)

 .135 علملإلا .«اًحالطصا الو افرع الو ةغل ةلأسملا ىف



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم م

 :لاق ءاش نإ” :هل نوزيِجي نمل مهتازاجإ ىف مهوق نم خياشملا نم موق هداتعا امك كلذل
 .ىلاعتو كرابت هللا دنع ملعلاو "كلذ مّلعُيلف “انربخأ :لاق ءاش نإو ءانثدح

 د خد

 ثيدحلا لقن قرط ماسقأ نم : سما مسقلا

 دلل بكير مشي يد نم بح باخ هر باطلا ىإ يلا بكي ذأ يه
 مسقني مسقلا اذهو .هيلإ هنع كلذ ّبتكي نأي ه هريغ رمأ اذإ ام كلذب ٌقحليو .رضاح وهو

 :نيعون ىلإ اًضيأ
 ٠ .ةزاجإلا نع ةيتاكملا درجتت نأ : امهدحأ

 هّتبتك ام كل ٌترجأ” : لوقيو هيلإ [ظ/1484] بتكي د نأب ةزاجإلاب نرتقت نأ .ىناثلاو

 .ةزاجإلا تارابع نم كلذ وحن وأ “كيلإ هب ٌتبتك ام وأ .كل

 نيمدقتملا نم ٌيثك اهب ةياورلا زاجأ دقف .ةبتاكملا ىلع رصتقا اذإ ام وهو لوألا امأ
 نم دحاو ٌريغ هلاقو '''«دعس نب ٌتيللاو ٌنوصنمو .ىنايتخسلا ٌبويأ » : مهنم .نيرخأتملاو
 ريغ راص هيلإو .ةزاجإلا نم ىوقأ  مهنم  «ىناعمسلا رفظملا وبأ» اهلعجو .نييعفاشلا
 ىضاقلا» َنييعفاشلا نم راص هيلإو «نو رخآ موق كلذ ّىبأو .نييلوصألا نم دحاو
 .(ىواحلا) هباتك ىف هب ٍعطق .«ىدروأملا

 مهديناسم ىف ُدَجوي ام اريثكو .ثيدحلا لهأ نيب روهشملا حيحصلا وه لوألا ٌبهذملاو
 هب لومعم كلذو .اذه هب ٌدارملاو ' 'نالف انئّدح :لاق .نالف ىلإ بتك” : مطوق مهتافنصمو

 نراقت ' نإو ىهف ,ةزاجإلا قع ٌىوق راعشإ اهيفو .لوصوملا دنسملا 5 ٍدودعم مهدنع

 ىنعم ةزاجإلا تنمضت دقف اًظفل ةزاجإلاب

 نمو يلع يلا مقت ل نإو بتاكل اخ هيلإ وتكمل ٌفرعي نأ كلذ ىف ىفكي مث
 طسبو 04/؟ بيرقتلا .«حلطصملا ىف عونمملا اهب ٌريغي ال خيشلا ةحابإ نأل» :ىوونلا لاقو )١(

 .(١١1-8١١1/؟ ثيغملا حتف) عنملا اذه هجو نايب ىف لوقلا ىواخسلا
 (945) دعس نب ثيللاو ىنايتخسلا بويأو (؟41) رمتعملا نب روصنم نع :ةيافكلا ىف بيطخلا هدتسأ (؟)

 .(ةبتاكملا نع ةياورلاب ةرابعلا ةيقيك) باب



 نأل ٌيضرَم ريغ اذهو .«كلذ ىلع دامتعالا زوجي الف ءّطخلا ُهبشي طخلا” :لاق نم سانلا

 ."7ٌسابلإ هيف عقي الو ,هريغب ةبتشُي ال ناسنإلا طخ نأ رهاظلاو ءردان كلذ

 «ٌروصنمو ءدعس ب ثيللا» مهنم ,.مهرباكأو نيئّدحملا ءالع نم ٍدحاو ريغ بهذ مث

 : اهيف لوقي نم لوق ٌراتخملاو ''.ةيتاكملاب ةياورلا ىف “انربخأو انثدح" يقالطإ زاوج ىلإ

 ٍلهأ بهاذمب قئاللا حيحصلا وه اذهو “.اذكو اذكب نالف انثدح :لاق ,نالف ّحلِإ بتك”

 نم كلذ وحنو «ًةباتك :وأ ٌةبتاكم هب ىنربخأ“ :لاق ول اذكهو .ةهازنلاو ىرحتلا

 .ملعأ هللاو *؛تارابعلا

 ةنورقملا ةلّوانملب ٌةهيبش ٍةوقلاو ةحصلا ىف ىهف ةزاجإلا ظفلب ٌةنورقملا ٌةبتاكملا امأ
 .ملعأ هللاو ؛ةزاجإلاب

 :لقنلا هوجوو ذخألا ماسقأ نم سداسلا مسقلا [و/49]

 ىوارلا مالعإ

 كلذ ىلع اًرصتقم هتياور وأ نالف نم هغامس باتكلا اذه وأ ثيدحلا اذه نأب بلاطلل

 نيريثك دنع اذهف .كلذ وحنو . “هتياور ىف كل تندَأ : :وأ «ىنع هورا” :لوقي نأ ريغ نم

 هَ

 نم ٌفئاوطو «جيَرج نبا» نع كلذ ىكح ."'هلقنو هنع كلذ ةياورل 0 ٌقيرط

 نم «غابصلا نب رصنوبأ» عطق هيو .نييرهاظلاو ('”نيّيلوصألاو ءاهقفلاو نيثّدحملا

 هنأ زكذي ثيداحأب رخآ ىلإ ثدحملا نم باتكلا امأو” :لاق ,ملعلا لهأ ضعب نع بيطخلا لقن )١(

 اهب بتك ثدحملا نأ نم نيقي ىلع نوكي نأ نم ولخي ال بتاكملا نإف .باتكلا ىف اهمسر امك .نالف نم اهعمس

 هنم رارقإلا هعامسو وهف هل انقيتم ناك نإو .هنع هتياور هل زجي مل هيف اكاش ناك نإف :هيف اكاش نوكي وأ .هيلإ

 : 08١(. ف ؟غ0؟) لصافلا ثدحملا زرظناو ”86 ”...ءاوس

 رخآ ىلإ بتك نم امأو» : مزح نبا لاقو (081/40؟) لصافلا ثدحملا رظناو (854 ,"6) ةيافكلا (؟)

 -لبق انفصو اك - نالف نع هتذخأ اذك ناويد :هباتك ىف هل لوقيف ءهدنع نم هنأ هيلإ بوتكملا نقوي اباتك

 .121/؟ ماكخإلا «...ىلإ هباتك ىف نالف ىنربخأ :هيلإ بوتكملا لقيلف

 .0859 ف 86٠ :لصافلا ثدحملا رظنا (6)

 .(ع) نم انلقن اك اهيف تححص مث : (ز ءص) ىف كلذك تناكو [نييلصألا] :(غ) ىف (4)

 تي جب سسئ ااا

 .ظروا «ت تهتنا - هيلع ةيبنتلا قبس ٍسيلدت نع زارتحالا طرب : ةدئاف»



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم انامل

 باتك ىف «ىكلاملا ىرمغلا ركب نب ٌديلولا .سابعلاوبأ» هرّصنو هراتخاو .نييعفاشلا
 ("”.(ةزاجإلا زيوجت ىف ةزاجولا)

 ىوارلا نيب لصافلا) باتك بحاص «ىِزُمرهّمارلا دالخ نب دمحموبأ ىضاقلا» ىكحو
 لاق ول” :لاقف دازو .هل جتحاو كلذ ىلإ بهذ هنأ ,رهاظلا ٍلهأ .ضعب نع (ىعاولاو
 ٠ لاق مث : اثيدح هنم عمس ول اك .هنع اهوري نأ هل ناك ؛ ؛ىنع اهورت ال نكل قياور هذه : : هل
 .""كلذ هرضي مل ؛كل هزيجأ الو ىنع هورتال :هل

 نم اًثيش هيلع أرق اذإ هنإف ,خيشلا ىلع ةءارقلاب كلذ رابتعا ,ءالؤه بهذم هجوو
 نم هعمسي مل نإو .هنع هّيوري نأ هل زاج نالف ٍنبا ٍنالف نع هئياور هنأب رقأو .هثيدح
 .ملعأ هّللاو .ىنع هتياور ىف كل تن :وأ ,ىنع هورأ :هل لقي مو هظفل

 .كلذب ةياورلا ٌروجت ال هنأ نم ,مهريغو نيئّدحملا نم ٍدحاو ريغ نع َرِكُذ ام كاتخملاو

 دق هنأل اذهو '''.كلذ ريغ ركذي و نييعفاشلا نم « ىسوطلا دماح وبأ خيشلا» مّطَق هبو
 وعر

 للخل هتياور ُرْوْجي ال هنوكل هنع هتياور ىف نذأي ال مث ,هتياودو هعومسم كلذ نوكي

 هيلع ئراقلا ظفلت وهو .هب هلظفلت ةلزنم لزنتي ام الو .هب ٌظفلتلا هنم دجوي ملو ءهيف هفرعي
00 

 ءاقدص “انربخأو انثدح" : :كلذ .عماسلا هنع ىوارلا ٌلوق ّنوكي ىتح ههب رقيو عمسي وهو

 ثدحي الأ هغنم نأل ءهاوس رظنلا ىضتقي ال حيحص هلاق امو» :لاقو )٠١8( عاملإلا ىف ضايع هاكح )١(
 هب ىّدتقُم ملعأ امو . .هيف عجري ال ءىش وهف هئدح دق هنأل ؛رثؤي ال .ثيدحلا ىف ةبير الو ةلعل ال .هب ثدح امب
 ىف ءىورقلا ىكلاملا هللا دبع ىبأ نب ركب ىبأ هيقفلا باتك ىف تأرق ىنأ الاد : :لاق مث «.اذه فالخ لاق
 هقي رمأل باحصأ ضعب دب ثدح اع عوجرلاب دهشأ هنأ انخويش ةلج نم خيش نع (ةيقيرفإ ءايلع تاقبط)
 .(ا0 :عاملإلا) « هيلع

 ضايع كلذكو ىزمرهمارلا قيرط نم (؟544) ةيافكلا ىف بيطخلاو 088١( ف )50١ لصافلا ثدحملا (؟)
 .افنآ هانلقن ام ةفاضإ عم )٠١١( عاملإلا ّق

 ىف هنع عومسما هل نذأ ءاوسو» : :هماكحإ نم (ةياورلا ةفص ىف لصف) ىف ىرهاظلا مزح نبأ دمحوبأ لاق
 قح لقن نم عنع نأ دحأل لحي الو .هل ىنعم ال كلذ لك .هايأ هحابأ وأ هنع ثيدحلا هيلع رَجَح ءنذأي مل وأ كلذ

 ملظ دقف هللا دودح دعتي نمو عمسي مل ام لقن هريغل حيبي نأ دحأل لحي الو ؛لقانلا هعمس دق سانلل ريخ هيف |
 .«مارح بذكلاو ءهلقث بجاو ادعاصف دحاو ملسم هب عفتني ىذلا قحلاف ءبذك وأ قح وه انإو «هسفن
 0 .(127/1١؟ :ماكحإلا)

 ١30/١ (هطبض ةيفيكو ىوارلا دنتسم ةلأسم : ىفصتسملا) هباتك ىف ءىسوطلا ءىلازغلا دماح وبأ مامإلا (؟)
 .17؟9/17؟ ثيغملا متف رظناو
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 هتداهش مكحلا سلحي ريغ ىف َركذ اذإ .دهاشلاك "وه امنإو .هيف [ظ/49] هل نذأي م نإ نإو

 .هتداهش ىلع هّدهشي ملو هل نذأي مل اذإ .هتداهش ىلع دهشي نأ هّممس نمل سيلف ٍءىشب
 ىف "'اتقرتفا نإو كلذ ىف اههنيب عمجي ىنعملا نأل .ةياورلاو ةداهشلا هيف تواست ام كلذو

 .هريغ

 نأل ؛هنع هتياور هل ْرُجَي مل نإو ,هداتسإ حمص اذإ هل هركذ اب لمعلا هيلع بحي هنإ مث:

 .ملعأ هللاو *؛هسفن ىف هتحص هيف ىفكي كلذ

 تي 25 5 املا هامل هقول

 ٍضعب نع ىوُرف . ,صخشل .هرفس وأ هتوم دنع .ديوري باتكي ىوارلا َيِصوي نأ

 اذهو .ىوارلا ىصوملا نع كلذل هل ىّصوملا ةياور كلذي زوج هنأ منع هللا ىضر ٍفلسلا

 قأي ىتلا ةداجولا .ليبس ع ةياورلا دارأ هنأ ىلع وأتم رأ 0 ل امإ وهو ءادجا ٌديعب

 .دييقتلاب. ةمدقملا نتم ىف هلثمو .خ [اذه امنإو] (غ) شماه ىلعو .نيلصألا نتم نم )١(

 .(ع) ىف نتملاك [اقرتفا] ] (غ) نتم ىفو .(غ) شماهو (ص).نّم (؟)

 ءاّيح ناك نإ ,بويأ ىلإ ىبتك اوعقدا : لاقف ةبالق وبأ ىصوأ :لاق .ديز نب دامح نع ىزمرهمارلا دنسأ ()

 ' .بويأ نعو ؛ىلإ اهب ءىجف تثعبف .هيتكب ةبالق وبأ ىلإ ىصوأ :لاق ىنايتخسلا بويأ نع دنسأو .اهوقرحاف الإو

 دعب ىل لاق مث .معن :لاق ؟هنع اهب ثدحأ وأ ,هبتكب ىل ىصوأ انالف نإ :- نيريس نبا وه  دمحمل تلق :لاق

 قيرط نم ١١7( عاملإلا) ىف ضايعو (589 0457 ف 204 لصافلا ثدحملا) .كاهنأ الو كرمآ ال :كلذ

 عمس دق ناك بويأ نإ لاقي :لاق مث (07 :بتكلاي ةيصولا باب) ةيافكلا ىف بيطخلا هدنسأو .ىزمرهمارلا

 ملاعلا ىصوي نأ نيب قرق الو .اهب ثيدحتلا نع ني ريس نب دمحم ىتفتسا كلذلف اهظفحي مل هنأ ريغ ءبتكلا كلت
 كلذ ىلعو .ةداجولا ليبس ىلع الإ اهنم ةياورلا هل زوجي ال هنأ ىف هتوم دعب لجرلا كلذ اهيرتشي نأ نيبو هبتكب

 هنع ىوري نأب هل بتكلا تراص ىنذلا اذه ةزاجإ ملاعلا نم تمدقت نوكي نأ الإ مهللا ءملعلا لهأ ةفاك انكردأ

 نأ زاجأ نم بهذم ىلع ءانثدحوأ انريخأ : :بتكلا نم هيو ري ايف لوقي نأ زوجيف ,هتاعامس نم هدنع حصي ام

 نم دحاو ريغ .ةعومسم تسيل ىتلا فحصلا نم ةياورلا هرك دق هنأ عم .ةزاجإلا ثيداجأ .ىف كلذ لوقي

 ,(؟ه9-8ه؟ ةيافنكلا) «فلسلا

 : نساحملا د

 و/09 «تهتنا اًضيأ هذه عنم ىضتقي . .ءقباسلا « مرح نبا» مالك : ةدئاف»



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم نادل

 درجمب ةياورلا زوج ْنَم لوقل نإف .كلذ ٌحصي الو "'7.ةلوانلا مسقو مالعإلا مسقب
 .ملعأ هللاو ؛انهه هنم ٌبيرق الو ُهلثم ررقتي ال .هانركذ اًدنتسم ةلوانملاو مالعإلا

 فوت ل

 :ةداجولا :نماثلا مسقلا

 .برعلا نع عومسم ريغ دلوم ؛دجي دجو :ل ردصم ىهو

 :مطوق اوعّرف نيدلوملا نأ :مولعلا ىف ةمالعلا «ىناو رهنلا ايركز نب ىفاعملا» نع انيور

 قي رفت نم ٍةلوانم الو ةزاجإ هلو عامس ريغ نم 4 ةفيحص نم ملعلا نم ذخأ ايف «ةداجو”

 ءانادجو هتلاض ,دجو :مهوق ىنعي .ةفلتخملا ىناعملا نيب زييمتلل “ٌدَجَو” رداصم نيب برعلا
 26ه م

 .ادجو : : ّبحلا ىفو ءاّدجو : ىنغلا ىفو «ةدج وُم : بضغلا ىفو ءادوجو :هب ولطمو

 و هلت اوربي ُتيداحأ هيف صخش باتك ىلع فقي نأ [و/0+] ةداجولا ٌلاثم

 ؛اهوحن الو ةزاجإ هنم هل الو .هطخب هدجو ىذلا كلذ هنم عمسي مل نكلو هيقل وأ ,هقلي

 - : هطخب نالف باتك ىف :وأ ,نالف طخب ٌتأرق :وأ .نالف طخب ٌتدجو"” :لوقي نأ هلف
 .ٌتدجو” :لوقي وأ .نتماو ٍدانسإلا ٌرئاس قوسيو هّحيش ركذيو *“نالف نب نالف انربخأ
 هيلع رمتسا ىذلا اذه .هقوف نمو هثّدح ىذلا ركذيو “نالف نع نالف طخب ٍتأرق :وأ

 .لاصتالا نم اًيوَش ذخأ هنأ ريغ ءٍلَسرملاو عطقتملا باب نم وهو ءاًنيدحو اًيدق لمعلا
 ."نالف ٌطخب ٌتدجو :هلوقب

 كلذو “نالف لاق :وأ ,نالف نع” :هيف لاقو هطخ ٌدَجو ىذلا ركذف مهضعب سّلد امبرو

 ىوارلا بيردت) هعمو ١١9( :عاملإلا) هباتك نم بتكلاب ةيصولا باب ىف ءضايع ىضاقلا لوأت رظنا )١(

 ا

 هل عامسب سيل ام ةداجو فحصلا نع ىوري نيمدقتملا نم ناك نم رابخأ ركذ) بيطخلا ةيافك ىف رظنا (؟)
 5١١. ىقارعلا دييقتو +١١( طخلا باب :عاملإلا) ىو ١00 :(ةزاجإب الو

 | : نساحملا د

 طخب تدجو” : هللا دبع هنبا لوقي .(دمحأ مامإلا دنسم) ىف اريثك اذه عقي :ةدئاف»

 و/09 «تهتن تأ ثيدحلا ركذيو “نالف انثدح :ىبأ



 لل (ةداججولا) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عابس ةيفيك : نو رشعلاو عبارلا عونلا

 فزاجو .سيلدتلا عون ىف قبس ل

 .هلعاف ىلع كلذ تدقتناو “انربخأو ءانثدح” :هيف قلطأف مهضعب

 لاق :وأ «نالف ركذ” : لوقي نأ هلف ,هطخب سيلو ٍصخش ٍفيلأت ىف اًثيدح دّجو اذإو

 .”لاصتالا نم اًيوش دخأي م ٌمطقنم اذهو “نالف نع نالف ركذ :وأ «نالف انربخأ نالف

 نع ىنغلب” : لقيلف كلذك نكي مل نإف .هاتك وأ روكذملا طخ هنأب قب و اذإ هلك اذهو

 نأب ءهيف ديتسملاب ٌحِصفْيل وأ ,تارابعلا نم كلذ وحن وأ “نالف نع تدجو :وأ «نالف

 وأ ؛هطخب هنأ نالف ىنربخأو ءهطخب ٍنالف باتك ىف ترق : :مّدقت نم ضعب هلاق ام ٌلوقي

 «نالف نب نالف هنأ هّيتاك ركذ باتك ىف :وأ ءنالف طخب هنأ ٌتننظ باتك ق ٌتدجو ؛ :لوقي

 ."!نالف ٌطخب هنإ ليق باتك ىف :وأ

 الإ “اذكو اذك نالف لاق” :ُّلقي الف فّئصم ىلإ بوسنم باتك نم َلقني نأ دارأ اذإو

 ىف هيلع انُهبَن اك ةددعتم رلوصأب ,هريغ دقن وأ وه ,اهلباق نأب ةخسنلا ةحصب قو اذإ

 ركذ هنأ نالف نع ىنغلب” : ُلقيلف [ظ/٠0] هّوحنو كلذ دّجوي مل اذإو .لوألا عونلا رخآ

 .تارابعلا نم اذه هبشأامو “ىنالفلا باتكلا نم ٍةخسن ىف تدجو :وأ ءاذكو اذك
2 

 رحت ريغ نم كلذ ىف مزاجلا ظفللا قالطإب نامزألا هذه ىف سانلا ٌرثكأ حماست دقو

 قثي نأ ريغ نم هنع هنم ٌلقنيو ِنيْعُم فُصم ىلإ اًبوسنم اًياتك مهّدحأ علاطيف ءِتْينت

 ٌباوصلاو “اذكو اذك ٌنالف ركذ :وأ ءاذكو اذك ُنالف لاق“ :الئاق ,ةخسنلا ةحصب

 .هأئمدق ام

 طقسلاو طاقسإلا ٌعضاوم بلاغلا ىف هيلع ىفخي ال ثيحب ءانطُق اًناع ٌعلاطملا ناك نإف

 هطخب نالف باتك ىف تأرق :لاق نمو ,نالف باتك ىف تدجو :لاق نم باي) لصافلا ثدحملا ىف رظنا )١(

 ثيغملا حتفو ١١١1/7 ةرصبتلا هعمو ,3376-111ف ٠-0 - 691 (نالف طخ هنأ نالف ىنربخأو .نالف نع

 تلال ف ارا

 : نساحملا 2

 « تهتنا - . سيلدتلا نم مدقت ام .ءاقللا ماهإ دنع “نالف لاق” ىف ءىجيبو :ةدئاف»

 /ظ/01



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم ضل

 نم هيكحي ايف مزاجلا ظفللا ٌيالطإ هل روبي نأ انوجر ءاهريغ ىلإ هتهج نع ليج امد

 ؛سانلا بتك نم هولقن (يف نيفنصملا نم ٌريثك حورتسا .بسحأ ايف ءاذه ىلإو .كلذ

 .ىلاعت هللا دنع ملعلاو

0 00000 

 .ةداجولا قيرطب ,لقنلا ةيفيك ىف مالك هلك اذه

 نأ ةيكلاملا ضعب نع انيور دقف ءاهنم هب ُقَثوي ام ىلع اًدامتعا لمعلا ٌراوج امأو
 نع '"١يكحو .كلذب لمعلا نوري ال مهريغو نييكلاملا نم ِء ءاهقفلاو نيئّدحملا مظعم
 .هب لمعلا ٌراوج هباحصأ ِراَظن نم ةفئاطو « ىعفاشلا»

 بوجوب هقفلا ,لوصأ ىف هباحصأ نم نيققحملا ضعب عطق : : هللا هاقبأ ىلمملا لاق

 .«“هوبأل نيثّدحملا ةلمج ىلع هانركذ ام ٌضِرُع ول” :لاقو هب ةقثلا لوصح دنع هب لمعلا
 ىلع هيف هيف لمعلا فقوت ول هنإف ,ةرخأتملا راصعألا ىف ريغ ُهجتي ال ىذلا وه ,هب عطق امو
 عونلا ىف ىف مدقت ام ىلع اهبف ةياورلا طرش رذعتل ,. لوقنملاب لمعلا اب دنا هود
 ."هلعأ هلل *؛لوألا

 دع د

 انل ودبي هلو .هب الوعفم ,هدعب [زاوج] بصن عم « ,مولعملل اينيم (غ) ىف هطبضو . (ع٠ «ءص) نم طبضلا 0(

 غلب مث .هلل دمحلاو عابسلا لصأ ىلع لباقم لصأب ةلباقملا تغلب :ىسافلا نبا طخب 5 شماه ىلع م
 1 .ةيناث هيلع ةلباقم

00000993999 

 : نساحملا *#
 . :لاق هنأ .للكك ّىبنلا نع ثيدحلا ىف درو امب ةداجولاب ,لمعلاب مهضعب جتحا : : ةدئاف»

 ' لزني ىحولاو نونمؤي ال فيكو :لاق .ةكئالملا :اولاق ؟اًناهإ مكيلإ ٌبجعأ قلخلا ىأ”
 -نمف :اولاق .مكر هظأ نيب انأو نونمؤت ال فيكو :لاق .نحنف :اولاق ؟ مهيلع



لا عامس ةيفيك :نو رشعلاو عبارلا عونلا
 (ةداجولا) هطبض ةفصو هلمحتو ثيدح

 سن

 0م
 0 ااا ا ا 7 ذ ذ ز

 .٠ ( 1 ةا 2 8 م10 7 7

 اذهو ''“اهيف امب نونمؤي اًفحُص نودجي مكدعب نم نوُنأي موق :لاق ؟هللا لوسَر اي -.

 24 « تهتنا نسح طابنتسا

 ثدحملا نم (كَو هللا لوسر ةنسل لقانلا لضف باب) ىف ظفللا اذهب ىزمرهمارلا هجرخأ )١(

 نع بيعش نيورمع ثيدح ءةفرع نبا قيرط نم .(ثيدحلا باحصأ فرش) ىف بيطخلاو 177 :لصافلا

 تعمش :لاق .هنع هللا ىضر . ءرمع ثيدح نم .ىلصوملا ىلغي ىبأ قيرط نمو .اًعوفرم هدج نع هيبأ

 معن» :لاق .ةكئالملا هللا لوسر اي :انلق «اناعإ ناميإلا لهأ لضفأب ىنوئينأ» : :انل لوقي كك هلا لوسر

 ,هللا لوسر اي :انلق .«مهريغ لب ؟اهب مهزنأ دق 5 ىتلا ةلزنملاب هللا مهطزنأ دقو مهعني امو مه قحيو .كلذك

 مهمركأ دقو مهعنمي امو كلذ مط قحيو كلذك مه» :ّيِلَك لاق .ةلاسرلاو ةوينلاب هللا مهمركأ نيذلا ءايبنالاف

 ءايبنألا عم ةداهشلاب هللا مهمركأ نيذلا ءادهشلا .هللا لوسر اي :انلق .«مهريغ لب ؟ةلاسرلاو ةوبنلاب هللا

 هللا لوسر اي :انلق .«مهريغ لب ؟ةداهشلاب هللا مهمركأ دقو مهعنمي امو ءمهل قحيو كلذك معن» : لاق

 مو ىب نوقدصيو فوري مو ىب نونمؤي .ىدعب نم نوتأي لاجرلا بالصأ ق ماوقأ» : دلو لاق ؟نمف

 عم - «؟ريخ سانلا ىأ» : : ظفلب ىذمرتلا ىف وهو 1١2,177 :.«هيف اب نولمعيف .قلعملا قرولا نوري «ىفوري

 ش .15/7 ىوارلا بيردت رظناو ١66/7- ىذوحألا ةضراع



 نورشعلاو سماخلا عونلا
 هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ف

 ثيدحلا ةباتك ةرك نم مهنمف : : ثيدحلا ةباتك ىف مهنع هللا ىضر لوألا ردصلا فلتخا
 .كلذ زاجأ نم مهنمو ,هظفحب اورمأو ملعلاو

 «ىس وم وبأو ,تباث نب ديذو ,دوعسم نبأ ٠ رمع» : :كلذ ةهارك هنع ائيور نمو
 ديعس ىبأ» نع انّيورو ' ١ نيعباتلاو ةباحصلا نم َنيرخآ ةعامج ىف «ىردخلا ديعس وبأو
 ريغ اًميش ىنع بتك نمو ءنآرقلا الإ انيش ىنع اوبتكت الد : لاق كك ىبنلا نأ «ىردنلا
 ا" هحيحص ىف «ملسم» هج رخأ “هحميلف نآرقلا

 نب ورمع نب هللاّدبعو .سنأو ,نسحلا هئباو ىلع » : هلعف وأ كلذ ةحابإ هنع انيور نممو
 . * نيعرجأ مهنع هللا ىضر نيعباتلاو ةباحصلا نم نيرخآ عمج ىف «صاعلا ٠

 بيطخلل ملعلا دييقتو :١ 7١ :ربلا ديع نبا عماج نم (ملعلا ةباتك ةيهارك ركذ) ىف ليصفتب )0(
 ١6١/١ - ١٠6١١( :ىمثيهلل دئاوزلا عمجم) ىف ملعلا ةباتك باي رظناو )50 - 0١(

 ىزمرهمارلا هجرخأو 7٠١/177 :(ملسم حيحص) نم ٠ ,ملعلا ةباتك مكحو ثيدحلا ىف تبئتلا باب ىف (؟)
 .(”ج9 ىف "93 :لصافلا ثدحملا) ىف
 يس اسس بببيبيب ٠ ل ششبصصطصال

 2 :نساحملا *

 مث «باطخلا نب رمع» : :ةباحصلا نم كلذ هنع ٌىور نم ىلعأ : :ةدايزو ةدئاف»
 نبورمع نع هركذ دانسإب (لصافلا) هباتك ىف «ىزمرهمارلا» دنسأ .«نافع نب نامثع»
 باتك ىفو '''“.باتكلاب ملعلا اودّيق" :لوقي باطخلا َّنب رمع عمس هنأ ,نايفس ىبأ
 :انلق .ملعلا اوديق : نافع نب نامثع لاق” :لاق دشار نب هللادبع ثيدح نم «ىنابر رملا”
 -« هللا ديبع نب ةحلط» نع ءاجو “هوخسنتساو هوملعو هوملعت :لاق ؟ هذييقت امو

 اذه : ىنيقلبلا طخب نساحملا شماه ىلعو 2/١/. ملعلا نايب عماجو ٠ 08/99/90 :لصافلا ثدحملا )١(
 .ثيدحلا ةباتك .هنع هللا ىضر ءرمع ةهارك نع ىور ام ىنعي وك لمأتف هلبق ال ضقانم مالكلا

 سك
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 ضو هدييفتو. باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ىف : نو رشعلاو سماخلا عونلا

 «ىزمنهَمارلا» دنسأو .نآرقلا ريغ ةباتك ٌراوج ىضتقي امح
 نب دمحم نب هِلادبع نع

 اهيف بتكن راغِص حاولأ انعمو.هتلادبع نب .رباج ىلإ رفعجوبأو انأ بهذأ تنك” : :لاق ليقع

 نم اسانأ نأ ,ةديرب نب هللادبع نع -ديج هنإ ليق دنسب «ىنايزرملا» دنسأو:2''.“ثيدحلا

اقف «سوأ نب دادش مهعمو رفس يىفاوناك ةفوكلا لمهأ
 لوسر نع انثّدح : : لجر هل ل

اقف ءاهب هوتأف .ةاودو ةفيحصب ىنوتلا : :لاقف .لَك هللا
 "كي هللأ لوسر ٌثعمس : : بتكا” : :ل

ابتعو ,ةمامأ ىبأو «سابع نبا» نع كلذ وحن ءاجو .اًئيدح ركذف
 لصألا ىف قبس دقو «ن

«ىزمرهمارلا» اهدنسأ : اهادحإ : :ٌتاياور هنعو .«سّنأ» ٌركذ
 نأ هينب رمأي ناك هنأ .هريغو ,

 .نمحر لادبع نب ةريبه نع هريغو «ىزمرهمارلا» اهدنسأ :ىرخأو '' !.باتكلاب ملعلا اودُيقُي

 نب سنأ ىلع انرثكأ اذإ انك” : ىشاقرلا ديزي نع (ريبكلا همجعم) ىف «ىوغبلا» اهدنسأو

 هذه :لاقو ءانيلإ اهاقلأف لاخي اناتأ : :ىشاقرلا ةياور ىفو  ةالخم انيلإ | ىقلأ ,كلام

 لكك هللا لوسر نما اهتعمس” : ىشاقرلا ةياور ل "لكك هت لوسر نع اهتبتك ثيداحأ

 ."ةضيرف ملعلا بنك” :اًضيأ ٍسنأ نعو .كلذ و وحن ةريره ىبأ نعو .“"اهتضرعو اهئبتكو

 ٌتاياور هنع تءاج لَم ّنبنلا نذإب بتك امنإ هنإف «ىصاعلا نبورمع نم هاذي اأو امأو

 :تلق :ورمع نب هتادبع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ةياور نم اهنم :5

 معلا : لاق ؟ىضرلاو بضغلا ىف : : تلق “معن” :لاق ؟ كنم هعمسأ ام ٌبتكأ ا ل

 :انلق” : دج نع هيبأ نع بيعش نبورمع قيرط نم اهنمو (0««اح الإ لوقأ ال ىنإف

 اهنمو .“اهوبتكاف ىلب :لاق ؟اهبتكن الفأ ءاهظفحنال َءايشأ كنم عمسن انإ .هللا لوسراي

 -(”,«باتكلاب ملعلا اودّيق” : لي ىبنلا نع هذج نع هيبأ نع بيعش نبورمع نع

 :لاق ءبلاط ىبأ نب ليقع نب دمحم نب هتادبع ىلإ ىزمرهمارلا هدئسأ (”06/7-) لصافلا ثدحملا )١(

 .هركذف «..رباج ىلإ - رقابلا وه - رفعجوبأ ىلع نب دمحو انأ قلطنأ تنك

 هنع هللا ىضر سنأ نع قرط ةدع نم ملعلا دييقت ىف بيطخلاو (33717ف 358”7) لصافلا ثدحملا (؟)

 )7/١( ملعلا نايب عماجو (99-9)

 كاكصب ءاج : نمحرلادبع نب ةريبه نع ةياور ىفو ,لاجمب اناثأ : :ملعلا دييقت ىفو 718 لصافلا ثدحملا (*)

 ,(1ؤ-96)

 18: لعلا دييقتو ,الا“ ١/١, ربلادبع نبا عماجو ١8#, 9١6 ف4 "+6 لصافلا ثدحملا (0-4)

 1 .قرط ةدع نم ا/0-ال

 0س 00060|* ا ا 22 ل لح



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم "1

 مااا يي يي
21100 

 0 :ورمع نب هقلادبع نع .ءاطع نع .جيرُج نبا نع لمؤملا نب هقادبع هاور ام اهنمو <
 'هاورو ''!“باتكلا : :لاق ؟ هديبقت امو :تلق .معن : :لاق ؟ملعلا ديقأ هللا لوسر اي :تلق"”
 نب هتلاّدبع الإ" حي رج نبا نع هوُري مل” :لاق مث (ملعلا ذخآم) باتك ىف «سراف نبا»
 :لاق دج نع هيأ نع بيحش نب ورم نع « ىزمرهتلرلا» نسأ ام اهنمو ''!.“لمؤملا
 ١ ٠ كنإ :ٌتلق .هّيتكاف معن :لاق ؟هبتكأفأ .,ءئشلا كنم عمسأ ىنإ :هللا لوسر اي :تلق”
 :رخآ ظفلب هاورو '"' ٠افح الإ بضغلاو ىضّرلا ىف لوقأ ال ىنإ :لاق .ىضرتو بضغت
 ىف :لاق ,طخسلاو ىضرلا لاح ىف :تلق .معن : :لاق ؟اهبتكنفأ ًءايشأ كنم عمسن انإ”
 ىذلاوف .ٌبتكا :لاقف .كلكك هلا لوسر ٌتلأسف .بتكت الف بضغلاو ىضرلا ىف ملكتي للي هللا لوسر نإ :شيرق ىل تلاق” :لاق ّرخآ ظفلب هاورو ''.“طخسلاو ىضرلا لاح
 .حيحص «ىصاعلا نب و رمع نب هلادبع» ٌتيدحو (*!.“قح الإ ىنم جرخي ام هديب ىسفن
 «و رمعأ نب هللاببع» نع ءاج دقو .دهاوش هل هلو "''(هكردتسم) ىف «مكاحلا» هجرخ كلذلو
 اهيف ٌتنذأتسا ٌةفيحص ةقداصلاو .ةقداصلا ىلع الإ ٍءىش ىلع ىَسآ ام” :لاق هنأ
 قيرط نم «ىزمرهمارلا» هاور .“ىل نْذَأَف .هنم عمسأ ام اهيف ّبتكأ نأ لي ّىبنلا
 ىف ىنبغري ام” : :لاقو .هنع .دهاجم نع ثيل قيرط نمو ' "”؛دهاجم نع ميلس ىبأ نب + تيل
 اهبتكأ نأ ِِلك هللا لوسرا تنذأتسا تنك ةفيحص : : ةقداضلاو طولا : ناتلصخ الإ ةايحلا
 ورمع نب هتلادبع دنع ٌتيَأر" :لاق دهاجم نع دنسأو «ةقداصلا ىهو .اهتبتكف هنع .-

 :لاق .اًئيش ىنعنت تنك ام :تلق : :موزخم ىنب مالغ اي م : :لاقف ءاهوانتأ ٌتبهذف ةفيحص
 2"«ٌرَجأ اهيف هنيبو ىنيب سيل لَك هللا لوسرا نم ةهتعمس ام اهيف ,ةقداصلا هذه

 ١/؟١16(.
 دئاوزلا عمجم) جيرج نبا نع لمؤملا نب هقادبع ةياور نم .طسوأللاو ريبكلا ىف ىناريطلاو

)١( 

 )9-”( . ف 755 ,516 :لصافلا ثدحللا 516  77٠ملعلا نايب عماجو )07١/١(.

 ) )8مكاحلا كردّتسمو "01 ف 51 لصافلا ثدحملا ١/٠١7 عماجلاو ١/91.

 لام .طمولاو 7١/١ :ريلادبع نبال عماجلاو 86 :ملعلا دييقتو 231 ف 517 :لصافلا ثدحملا (5-0)
 :عماجلا ىنو (ءاملا عم واولا :ريثألا نبال ةياهنلا) هب موقي هللا دبع هنبا ناك .فئاطلاب صاعلا نب ورمعل ناك
 : )7/9/١(. اهب قدصت ضرأ'

 ٠ .دهاجم نع بيطخلا هدنسأ 0 .ءملعلا دييقت ىف براقم ظفلبو "74/757 :لصافلا ثدحملا (0)

 ءأام اليسع تالوإل د. :٠ :هث191308:42- ل كح



 -! هبلقب وه ىعب ناكو «ىبلقب ىعأ تنك : هنعو «”0ٌبتكأ ال انأو بتكي ناك هنإف ءوورمع -

 510  هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ىف : نورشعلاو سماخلا عونلا

 «ىنمُيلا هاش ىبأ» ثيدح :كلذ زاوج ىلع ٌلادلا لب هللا لوسر ٍثيدح حيحص نمو

 | هلوقو ,ةكم حتف ماع هتبطخ نم هعمس ائيش هل ّبتكي نأ ِةِلكي هللا لوسر نم هسامتلا ىف
 *«هاش ىبأل اوبتكا” : لي
0س ال

 

 0 3 9 هَ

 :«ةريرهوبا» لاق كلذلو ,ءثيدحلا ريثك ةباتكلا ببسب «ورمع نب هللا دبع» ناكو ت

 نب هتلادبع الإ ْهلكَي هللا لوسر نع ىنم اثيدح رثكأ لك دمحم باحصأ نم ٌرَحَأ ام»

 | ملعلا اوُديق» :هلوق نم ِلي ىبنلا نع «ورمع نب هللا ٌدبع» هاور امو .يل')وديب ٌبتكيو

 :لاقف (لصافلا) هباتك ىف «ىزمرهمارلا» هدنسأ دقو .«كلام نب سنأ)» هأور «باتكلاب

 نع ناييلس نب ديمحلا دبع انث ّنْيَوَل انث ,ىناجرألا مارهب نب [دينجلا نب] دمحم انثدح»
 ملعلا اوديق“ :ِةْكك ىبنلا لاق :لاق ,سنأ نع ةماث همع نع ءىنثملا نب هللا دبع

 .""خيشلا اذه ٌريغ هوري مل :«ٌنْيَوْل» لاق «باتكلاب

 , كلذ ىف هب جّتحي ام ىلعأ :«سراف ُنبا» لاق ءاّضيأ نآرقلا ىف ءاج ٌةنسلا ىف ءاج امو

 00 0 2 مولا |اسم[ 0 :

 - :ملقلاو ءةاودلا .ن :ىرصبلا نسحلا لاق «َنورطسَي اَمو ملقلاو ءن» :ىلاعت. هلوق

 :ىلاعت هلوق ىفو «هوبتكاف# :[ىلاعت] هلوق ىف ةباتكلا ىلإ ُهَللا بدن دقو .«هلقلا
 3 من ّ # نأ هم 2 ساه 2# 0 مع .- 01 1

 .ظ و/١7 «تهتنا "هِلَجأ لإ اًريبك وأ اًريِغَص ٌهوبتكت نأ اوُمأَسَت الو

 : نساحملا د

 ع ع 8 راش هع و 5

 نا زا أشا 9 هم نذ 2 ىف ةقياسلا ثيداحالا :ةدماف
 . نا زاوجل «م ىبا» ثيدح نم ٍنذإلا ميمعت ىف حَّرصأ ةقباسل لمي 7 0 ٠

 .٠ -ثيداحأ بابلا ىفو ."!(نيحيحصلا) ىف وهو حصأ هنكلو ءنيَع ةعقاو هنأ هيف ىعدي

 ..ًائيدح رثكأ دحأ كلي ىبنلا باحصأ نم ام : ظفلب ,هحيحص نم ملعلا باتك ىف ىراخبلا هجرخأ )١(

 .براقم ظفلي 7١/١ ملعلا نايب .عماجو ءانه هظفلب 708/834 :لصافلا ثدحملاو

 .هيلع ةلباقملاو .559ف 759 :لصافلا ثدحملا (0)

 .افوقوم ءهب ءنيول نع بيطتخلاو ١, عماجلا (؟)

 0 .( تا ىرابلا حتف) رظناو .ملقلا ةروس ريسفت ىف «ءىرصبلا نسحلا نع ىربطلا (4)

 .585 ةيآلا ةرقبلا ةروس ىف نيَّدلا ةيآ نم (0)

 (80/1؟) ةكم ةطقل فرعت فيك باب .ةطقللا باتكو 71/١ ىرابلا حتف) ملعلا باتك ىف :ىراخبلا (3)

 طالع ماودلا ىلع .دشنل الإ ,ءاهتطقلو اهرجشو اهالخو اهديصو ةكم ميرحت باي ,جحلا باتك قف :ملسمو :
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 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم ا مك

 211100009090000 ا اال

 | انيلع رم :لاق جيِدَح نب عفار نع هريغو «ىزمرهمارلا» هدنسأ امءاهنم : قبس م ريغ-
 ' لوسر اي كنم انعمس ام :انلقف ؟نوثدحت ام : :لاقف ثدحتن نحنو اًموي هل هلا لوسر
 ُموقلا تكسو ؛هتجاحلا ىضمو . “منهجا نم ٠ ىلع بّذك نم هّدعقم أوبتيلو اوثدحت“ لاق .هللا
 درَأ ل ف لاق .هللا لوسر اي كنم هانعمس ىذلا : اولاق ؟ ن نوثدحتي ال مهنأش ام : لاقف
 ًءايشأ كنم عمسن انإ هللا لوسراي : : تلق :لاق ؛انثدحتف “كلذ دمعت نم ٌتدرأ امنإ .كلذ
 اعد * :تلاق اهنع هللا ىضر «ةشئاع» نع اهنمو '”!“ج رحالو كاذ اوبتكا” : لاق ؟ اهيتكنفأ
 ."”«هعرادأو ميدألا ألم ىتح بتكو هيلع لمأف ءتاودو ميدأب اًيِلَع نك هللا لوسر

  نيا» ىلع ٍتاضارتعا ىف نيئّدحملا نم نيرخأتملا نم فنص نم ,ضعب مالك ىفو
 نأ ىور : (ىدروالل .نيدلاو ايندلا بدأ) ىفو .اهئانثأ ىف .كلذ ىف ٍرومأ ٌركذ «حالصلا

 قتح - بتكا ىأ - كدي لمعتسا ” : :لاقف نايسنلا هك هللا ,لوسر انديس ىلإ اكش الجر
 ."«تتبتك.ام ىلإ تيسن اذإ ٌمجرت

 ,هيتك ريغ نم هلقن ىلإ ٌلِعيو هتك نم ٍثيدحلا ّلقن كرتي ثّدحم نم ّبجعلاو
 ُتيللا ًانث ,ةبيتق انث» :لاقف ملعلا ةباتك ىف ٍةصخّرلا باب ىف «ٌئِذمرتلا» هجرخأ ثيدحلاو

 راصنألا نم ٌلجر ناك :لاق ةريره ىنأ نع حلاص ىبأ نب ىبحي نع ةرم نب ليلخلا نع
 كنم عمسأل ىنإ .هللا لوسر اي : :لاقف و ىبنلا نم عمسيف ْكك هللا لوسر ىلإ سلجي
 ىلإ هديب أموأو -ةكلنيميب ْنعتسا”:لكي هللا لوسر لاقف .هظفحأ الو ىنبجعيف ٌثيدحلا
 هداتسإ سيل ٌتيدح اذهو ءو رمع نب هللا ديع نع بايلا ىفو» :«ىذمرتلا» لاق «ّطخلا
 -«ثيدحلا ُيكنُم ةرم نب ٌليلخلا :لوقي ليعامسإ نب دمحم تعمس :مئاقلا كاذب

 ةياتك ىف ةصخرلا باب .ربلا دبع نبا عماجو 7 :ملعلا دييقتو (7/ف !75) لصافلا ثدحملا) ىف )١(
 )7١/١(. ملعلا

 ١ :ملعلا دييقتو 5١7 فء.ورمع نب هللا دبع نعو ," لصافلا ثدحملا (؟)

 .(ملعتلا ىف لصف :ىناثلا بايلا) 55 :نيدلاو ايندلا بدأ )0

 ةياور نم بيطخلاو (ةصخرلا ىف ءاج ام) ىف عماجلا نم ٠ ,ملعلا باوبأ (ةضراع) ١١4/٠١ :ىذمرتلا (؟)

 :(07 حمام :دصاقملا رصتخم) ىف ىناكوشلا لاقو (97 دييقتلا) هب ءةرم نب ليلخلا نع مالسلا دبع نب نامنلا
 1 1١7١8/١. :افخلا فشك رظناو .فيعض



 51١  هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ىف : نورشعلاو سماخلا عونلا

2100 1 

ع ةباتكلا نع ىبنو ,نايسنلا هيلع ىشخ نمل هنع ةباتكلا ىف ند هلك هّلعلو
 قثو نم هن

 مهيلع فاخ نيح هنع كلذ ةباتك نع ىهن وأ ؛باتكلا ىلع .لاكتالا ةفاخم ,هظفحب

 0 .كلذ نم َنِمأ نيح هتباتك ىف َنْذَأو ,ميظعلا ٍنآرقلا فحصب كلذ طالتخا

 هللا اهريج «ٌروباسين » ب هيلع ةءارق «ىوارفلا معنملا دبع نب حتفلا وبأ» انربخأو

 نب نيسحلا وبأ انأ :لاق ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا انأ :لاق ,ىسرافلا يلاعملا وبأ انأ :لاق

 نب "ناميلس ان :لاق قاحسإ نب ٌلبنح ")ان : لاق كابسلا نب ورمعوبأ انأ :لاق نارشب

 اميرك ملعلا اذه ناك :لوقي ىعازوألا ناك» : : لاق -ملسم ٌنبا وه - ٌديلولا ان :لاق دمحأ

 .*"'«هلهأ ريغ مهيف لّخد بّتكلا ىف لحد املف مهنيب ٌلاجرلا هاقالتي

 .هتحايإو كلذ غيوست ىلع نوملسملا عمجأو ُفالخلا كلذ لاز [ظ/ 01 هنإ مث

 .ملعأ ُهَللاو ؛ةرخآلا رصعألا ىف ٌسّردل بتكلا ىف هئيودت الولو

 نت ع

 .(ص) ىف تسيل )١(

 .[ملعأ: هللاو ءطساو ليزن ىقشمدلا دمحم ابأ هارن :اذه دمحأ نب ناييلس] :(غ) شماه ىلع - ١١(

 (200ةمجرت /غ :ليدعتلاو حرجلا) ف هرظنا

 ىعازوألا تعمس :لاق «ملسم نب ديلولا نع حلاص نب ناوفص نع ىبايرفلا دمحم نب رفعج ةياور ىف (5)

 هرون بهذ بتكلا ىف زاص ملف ,هنوركاذتيو هنوقالتي لاجرلا هاوفأ ىف ناك ذإ افيرش ملعلا اذه ناك :لوقي

 .«هلهأ ريغ ىلإ راصو

 )١4(. ملعلا دييقت ىف بيطخلاو )18/١( عماجلا' ىف ريلا دبع نيا

 تيس ااا

 لوقو “اش ىبأل أوبتكا” هيف ىذلا ةريره ىبأ ثيدح «ىذمرتلا» دنسأ مثا-

 ثيدح ىذمرتلا ىلع دازيو .ةثيدح مدقتإ دق ؛ورمع نبا نع بابلا ىو : ىذمرتلا

 اذإ” : :ًاعوفرم ًادنسم هنع ءاج دقف ءاضيأ لعد .ةشئاعو جيدخ نب عفارو سنأ

 ظءور/ثا؟ «تهتنا - “هدنسب هوبتكاف ثيدحلا متبتك

 : نساحملا كك

 -يفلَسلا نم نأ وهو .«ىزمرهمارلا» هركذ ٌتلاث ٌبهذم ةلأسملا ىف :ةدايزو ةدئاف»

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو .ةضراع ١60/٠١ :ىزمرتلا عماج- (1)
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 ."«ىحَمجلا ةملس نب نمحرلادبع» نع هاور .هاحم ظفح اذإف ءبتكي ناك نم -
 .هاحم هظفح اذإف ًاسأب ثيدحلا ةباتكب ىري ال ناك "'«نيريس نب ٌدمحم»و

 .هض رقف ٍضارقمب اعد هظفح اذإف .هبتكيو ثيدحلا عمسي ناك "!«ةرمض نب مصاعو»

 نب دامح» كلذكو .هاح مث اًدحاو اًثيدح الإ بتكي مل هنأ هل قفتا *' «ناسح نب ماشه» و
 .0(ةملس

 ,ةبالق ىبأو .ءاطعو ,نسحلا » لثم ,ريثكف نيعباتلا نم كلذ حلبأ سس امأو

 نع ُهّللا لاق دقو هتودنو ملعلا َبتكن نأ نيلع نوبيعي : لاق ام لم نمو 7« حيلملا ىبأو

 «ىزمزهمارلا» ىورو "1 ىَسن الو ىبر ٌلْصَي ال باتك ىف ىبر دنع اهملع» : لجو

 0 «اًلع هملع دعي م ملعلا بتكي م نم» :ةرق نب ةيواعم نع ءاجو ,ةداتق نع كلذ

 لهأ ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بّتُك» :لاق ,رانيد نب هتلادبع ىلإ «ىزمرهمارلا» دنسأو
 ملعلا سورد تفخ ىنإف ,هوبتكاف ِةلِلَع هللا لوسر ثيدح نم ناك 9 اورظنا :ةنيدملا

 ست سل آذآ - زيزعلادبع نب رمع عم ٌتججح» :«ىشاقرلا ديزي» نعو . (؟!«ءاملعلا ٌباهذو
 ىف بيطخلاو 7/١.7١ ناترقفلا 87 :(هاحم هظفح اذإف بتكي ناك نم باب) ىف لصافلا ثدحملا )١-1(

 09-5٠١0 :ملعلا دييقت نم بابلا

 .05 :دييقتلا ىف .هقيرط نم بيطخلاو 79١( ف 981) مصاع نع هدنسأ ,ثدحملا ىف ىزمرهمارلا ()
 :(074ف) ةملس نب دامح نعو (لا/# ف*87) ماشه نع دانسإلاب ءلصافلا ثدحملا (08-4)
 .ىلاوتلا ىلع 88. سس 888 07 :تارقفلا :لصافلا ثدحملا (1)
 ةياور ىو ٠ © ملعلا ديبقت ىف بيطخلاو 1/١ : :هعماج ىف ربلا دبع نبا :ىلذغلا حيلملا ىبأ نع هدنسأ (0)

 ريبخلا فيطللا كربخأ دقو بتكت نأ كعني امو :لاق ؟كنم عمسن ام بتكن :ةداتقل اولاق» :ىزمرهمأرلا دانسإب
 .هط ةروس نم 01 ةيآلا - #..ىبر دنع اهملع# :لاقف بتكي هنأ

 4/١/. ملعلا نايب عماجو ٠١5 :ملعلا دييقتو 22٠ 78١( ف 5977) لصافلا ثدحملا (8)
 لسكلاو دعاقتلا عقو امل هنيودت الول :لاقيف سكعلا لاقي نأ نكمي :خيشلا طخب نساحملا شماه ىلع (1)

 .(ظر/تك) نآلا

 866 ف #ا/# :لصافلا ثدحملا :رظناو
 نب ركب ىأ ىلإ بتكز زيزعلا دبع نب رمع نأ .ملعلا ضبقي فيك باب ,ىراخبلا حيحص نم ملعلا باتك ىفو

 حتف) رظناو .«ءاملعلا باهذو ملعلا سورد تفخ ىنإف .هبتكاف ميل هللا لوسر ثيدح نم ناك ام رظنا» :مزح
 اهانبتكف .ننسلا ةباتكب زيزعلا دبع نب رمع انرمأ :باهش نبا نع ربلا دبع نبا دانسإبو ١5١/١( ىرابلا
 77/١(. عماجلا) اًرتفد ناطلس اهيلع هل ضرأ لك ىلإ ثعبف ءارتفد اًرتفد



 ١١1  هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ىف : نو:رشعلاو سماخلا عونلا

 ٌطخب هنولّصحي وأ هنوبتكي ام ٍطبض ىلإ ٍةمها فرص هتبلطو ثيدحلا ِةبَتَك ىلع نإ مث

 اريتكو .سابتلالا اههعم نمي اطقتو الكش هوور ىذلا ٍدجولا ىلع ,مهتايورم نم ريغلا
 لوأو .نايسنلل ضَرَعُم م ناسنإلا نإف ,ةبقاعلا ميخو كلذو .هظقيتو هنهذب قئاولا نواهتي ام
 م .هلاكشإ نم عني هلكشو .هماجعتسا نم عني بوتكملا ماجعإو .سانلا لوأ سان
 لكَشُم اغإ : لاق نم نسحأ دقو ,سبتلي داكي ال ىذلا حضاولا ديبقتب ىنعتي نأ ىغبني الا

 ميهاربإ .نب ىلع :هموقرو خلا تامس) باتك بحاص طخب ٌتأرقو ."!ٌلكْشُي ام

 00 .سبتلملا الإ ٌبارعإلاو ماجعإلا نوه ركي ملعلا لهأ نأ :هيف (ىدادغبلا

 نأل كلذو ٠ .لكشُ ال امو ُلكشُي ام لكَشُي نأ ىغيني هنأ موق نع هريغ ىكَحو

 نم بارعإلا ٌباوص الو .لكشُي ال امم ٌلكشُي ام ريم ال ملعلا ىف ٍرحبتملا ريغو ّىدتبملا .

 .ملعأ هللاو ؛"اهئطخ

 :كلذ ىف ةديفم رومأ نايب اذهو

 ِءابسأ نم سيتلملا طبضب - سبتلي ام نيب نم - هؤانتعا نوكي نأ ىغبني : : اهدحأ

 عبو لبق امب اهيلع ٌلدَسسَيالو ىنعملاب كردتست ال اهنإف َرثكأ , سانلا

 مث باتكلا ٍنتم ىف اهطبضي نأب اهطبض ٌرّركي نأ ,ةلكشملا ظافلألا ىف ٌبَحتسُي : :ىناثلا

 ءاهسابتلا نم ُدَمبأو اهتنابإ ىف غلبأ كلذ نإف ,ةطوبضم ًةدرفم ةيشاحلا ىف كلذ َةَلابق اهبتكي
 ٍةقد دنع اهيسال .هتحتو هقوف ام ,هلكشو هريغ طق هلخاد ار رطسألا ءانثأ ىف هطبض امو

 للا

 .ملعأ هللاو ؛'طبضلا لهأ نم ةعامج مسر ىرج اذهيو ؛رطسألا قيضو ًاطخلا

 )١-1( ف 508) لصافلا ثدحملا ىف هلثم ١188( عاملإلاو )1١05-16٠١(.
 )- )8:عاملالاو ,.885 ف 508 :لصافلا ثدحملا نم (لكشلاو ظقنلا) هيف رظنا ١6١-١01 ديزمب

 :ىقارعلا دييقت اهعمو .ليصفت 5١0.

 نكلو ,كيطعأف لام ىدنع سيل : :لاقد ءاهيتكف كلام نب ,سنأ نع ٌتيداحأب هتثدحف -

 مجلا مهو ,ريثك كلذ حابأ نمو ' 1“ .مهرد ةئاععبرأ [ىل] ضرفف .ناويدلا ىف كل ضرفأ

 و/17- ظرك؟ «ىهتنا .هيلإ ٌفالخ قرطتي ال هيلع ٌعَمحي وهف .نآلاو .ريفغلا

 )١( تارقفلا .بابلا ىف عباتو 76*/لالا :لصافلا ثدحملا )554- )593١.هنم ,



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 0

 نب 578 نع انيور .هيضتقي [و/01] رْذَع ريغ نم قيقدلا حلا هركي : :ثلاثلا

 وح أ .لعفت ال :لاقف اًقيقد طخ ُبتكأ انأو لّينح نب دمحأ ىنآر” :لاق «قاحسإ

 8 اًعيقد اًطخ ىأر اذإ ناك هنأ خياشملا . ضعب نع اتغلبو .””“كنوخي هيلإ ُنوكت ام

 .*ىلاعت هللا نم ٍفلخلاب ٌنقوي ال ْنَم طخ اذه"

 قيقدت. ىلإ جاتحي الاخر نوكي وأ هةَعَس قرولا ىف دجي ال نأ لثم وه كلذ ىف رّذُعلاو

 .اذه وحنو ,هباتك لمحت هيلع َفخَيل طل

 .:لاق «ةبيتق نبا» نع انغلب .قيلعتلاو قشملا نود قيقحتلا هّطخ ىف هل راتخمي :عبارلا

 ٌدَوِجَأو .ةمرذطلا ةءارقلا ٌرشو ءٌقْشملا ةباتكلا رش“ :هنع ُهَللا ىضر باطخلا نب ٌرمع لاق

 ٠ .ملعأ هللاو "”2.َُنيْبَأ ّطخلا
 ريغ تالمهملا طبضت نأ ىغبني كلذك .طقنلاب ةمجعملا ٌقورحلا طب اك : سماخلا

 . اهماجعإ مدع ىلع ٌلدتل لامهإلا ةمالعب ,ةمّجعم ا

 :فلتخم اهطبض ىف ,سانلا ٌليبسو
 نم اهلكاشي ام تحت ِتاَمجعملا قوف ىذلا طقنلا لعجيف ءطقنلا ُبِلقَي نم مهنمف

 ضعب ركذو .تالّمهملا نم اهوحنو ءنيعلاو ءاطلاو داصلاو ءارلا تحت طقنيف .تالمهملا

 ٍةمجعملا نيشلا قوف ىتلاو ءافص ةطوسبم نوكت ةلمهملا نيسلا تحت ىتلا طقنلا نأ ءالؤه

 .7ةاثألاك نوكت

 ىلع َةعَجْصُم رفظلا ٍةمالقك ةلّمهملا فورحلا قوف لامهإلا ةمالع لعجي نم سانلا نمو

 طمرقت ال : طمرقي ناكو هذيملتل لاق هنأ هنع هللا ىضر ةفينح ىبأ نع ىوريو] : (ص) شماه ىلع )١(

 .[تمتش تم نإو تمدن تشع نإ كنإف

 .(سوماقلا) ةياتكلا ةقد :ةطمرقلا

 .(سوماقلا) ةءارقلاو مالكلا ةعرس :ةمرذهلاو ةياتكلا ةعرس :قشملا )١(
 -انل - هركذ ايف رتفد ةفص ىف تايزلا نب دمحم لاق ءضايع ىضاقلا لاق] :ةرط (غ) شماه ىلع (؟)

 ركفملالو باترمل الكش عدت مل كباتك ىف اموشو ىرأو

 [رطسألا نيب حولت شودخلا بدن اهنأك حولت لاكشأو طقن

 ش :ريخألا رطشلا ىف هتعبط ىف عقوو ١61-١088( عاملإلا) ىلع ليوق

 .هشماه ىلع رقص ديسلا ذاتسألا ليمزلا جيرخت رظناو# شدخلا بدن *



 ضحح هدييفتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك َ : نورشعلاو سماخلا عونلا

 ِءاطلاو لادلا تحت اذكو ,ةريغص ةدرفم ًءاح ةلمهملا ءاحلا تحت لعجي نم.مهنمو .اهافق
 ."كلذ لثم ةسبتلملا ةلّمهملا فورحلا رئاسو .نيعلاو نيسلاو داصلاو

 ىف دوجوم وه ام تامالعلا نم كانهر .ةفورعم ةعئاش لا لامإلا تامالع نم هوجو ه هذهف

 .ملعأ هللاو [ظ/ه١] :ةزمهلا ّكثم لمهملا فرحا تحت لعجي نم ةمالعكو ,اًريغص اطَخ

 ىف هريغ ٌمقويف هريغ همهقي ال اج هباتك ىف هسفن عم حلطصي نأ ىغبنيال : سداسلا

 دحاو فرحي وار لك ةياور ىلإ زمريو «,ةفلتخم تاياور نيب هباتك ىف عمجي نم لعفك .ةريح
 تامالعلا كلتب هدارم هرخآ وأ هياتك لوأ ىف نيب نإف .كلذ هبشأ امو نيف رح وأ همسا نم

 اهبوار مسا ةياور لك دنع ٌبتكيو ّرمرلا ٌبنجتي نأ لوألاف كلذ عمو ٠ .سأب الف زومرلاو

 .ملعأ هللاو ؛هضعغبب ةمالعلا : ىلع رصتقي الو ءأرصتخم هلامكي

 كلذ هنع انغلب نمو .زيقو اههنيب ٌلصفت ةراد نيثيدح لك نيب لعجي نأ ىغيني :عباسلا
 ريرج نب دمحمو «ىبرحلا قاحسإ نب ميهاربإو ؛لبنح نب دحأو ءدانزلا وبأ» :ةمئألل نم
 اذإف الْفُع ٌتارادلا نوكت نأ «ظفاحلا ٌبيطخلا» بحتساو .مهنع هللا ىضر « ىربطلا
 اهطسو ىف طخي وأ ةطقن هيلت ىتلا ةرادلا ىف طقني ةضرع نم غرفي ُثيِدَح ٌلكف ضراع

 : نساحملا *

 نع ىابزرملا دنسأ دقو .هحوضول هركذ كرت امنإو ءاذه ىف لخدت ال ءاخلاو : : ةدئاف»

 :ىل لاقف اًباتك ةيواعم ىدي نيب تبتك :لاق ىبَأ ىنثدح :لاق ,ىاسغلاديبع نب دمحم

 شقرا .ةيواعم اي” :ىل لاقف ِيِلك هللا لوسر ىدي نيب تبتك ىنإف كباتك شقرا ديبع اي

 نم هبوني ام فرح لك طغأ :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي هشقر امو : : تلق ':لاق «.كياتك

 0 طقنلا :

 ظرلل تهتنا .قيرطلا اذه هب لدتسيو ءانمدق اك فرح لك يف ماع اذهو

 .(388 ف 708) لصافلا ثدحملا ىف .اسفلا سوأ. ني دينغ نع .ىزمرهمارلا هدنسأ > )١(

 .« نايفس ىبأ نب ةيواعم بئاك ,ماشلا .لهأ ديس ..قلاسغلا .سوأ نب ديبعو»



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم سف

 ؛هانعم ىف وأ ,كلذك ناك اب الإ هعاس نم دتعي ال ملعلا لهأ ضعب ناك دقو :لاق .اًطخ
 9 لعأ هلل

 رخآ ىف «دبع» بتكي نأ «نالف نب نالف نب هللا دبع» لثم ىف هل '"!هّركي : نماثلا

 رئاس ىو «نالف نب نمحرلادبع » ىف هركي كلذكو .رخآلا رطسلا .لوأ ىف ىقابلاو ءرطس

 عم 4 هللا مسأو رطس رخآ ىف «دبع» بتكي نأ ,ىلاعت هلل ديبعتلا ىلع ةلمتشملا ءامسألا

 ش رخآ ف «لوسر لاق» :ّبتكي نأ هركي اذكهو .رخآلا رطسلا ,لوأ ىف بسنلا رئاس

 ةبشأ أ امو «ملسو ِلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا » : هيلي ىذلا رطسلا ,لوأ ىف ّبّتكيو رطس

 .ملعأ هللاو ؟كلذ

 [و/ 011 لَو هللا _لوسر ىلع ميلستلاو ةالصلا ةبتك ىلع ظفاحي نأ ىغبني :عساتلا
 اهلجعتي ىتلا دئاوفلا ٍربكأ نم كلذ نإف .هرركت دنع كلذ ٍريركت نم مأسي الو هركذ دنع

 ِتامانم كلذ ٍلهأل انيور دقو .اًميظع اًظح َمِرُح كلذ لفغأ نمو . .هتبتكو ثيدحلا ةبلط

 هيف ديقتي ال كلذلف .هيوري مالك ال .هتبثُي ءاعد وهف كلذ نم ُهبتكي امو .*ةحلاص

 )١( (نيثيدحلا نيب ةرئادلا) : لصافلا ثدحملا ىف رظنا  “7٠5ف 8875.

 .هتباتك بادآو ,ثيدحلا بلاط بادآ 57٠ ١9١( حارتقالا) هعم رظناو

 عانتما (عماجلا باتك) ىف بيطخلا هركذ ىذلاو .ةهاركلا ىلع اذه ىف فنصملا رصتقا »: ىقارعلا دييقت ىف )١(

 ظفحتيو هلمأتيو هاقوتي نأ بتاكلا ىلع بجيف حيبق طلغ هلك اذه :لاق هنأ ةطب نبا هقادبع ىبأ نع ىور هنإف ؛كلذ

 (حارتقال) ىفديعلا قيقد نبا رصتقاو .ىهتنا .هبانتجا بجيف حيحص هتلادبع وبأ هركذ ىذلا اذهو : بيطخلا لاق .هنم

 .8١7:حاضيإلاو دييقتلا .«ملعأ هللاو .تابجاولا نم ال ءبادآلا نم هلك كلذ لعج ىلع

 1 :نساحملا *

 .ظفاحلل ,راتخملا ىبنلا ىلع ةالصلا لضف ىف ةصتخملا .راثآلا راونأ) باتك ىف ةدئاف»

 كنانبيب هيلع ةالصلا طخت كلذكف ,كناسلب ملسو هيلع هللا ىلص كّيبن ىلع ىلصت اكو: (ىبيجتلا

 قيدصلا ركب ىبأ نع ىوردقف .باوتلا مظعأ كلذب كل نإف .باتك ىف كرابملا همسا تبتك امهم

 | ىفلزي مل ىلع هتالص هعم بثكو يلع ىنع بتك نم”: لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هقلا ىضر
 -هنع هلل ىضر ةريرهيىبأ نع َىورو ' 0 !.«ٌباتكلا كلذ يرام .رجأ 0

 )١( :ثيدحلا باحصأ فرش) هنع هللا ىضر ركب ىبأ نع كلذك بيطخلا هدنسأو 6"(.



 ال"  هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ىف : نورشعلاو سماخلا عونلا

 ووو وو ووو و وو ووو و فة و موو

 ماد ام هل رفغتست : ةكئالملا لزت مل باتك ىف ىلع ىلص نم” هلو هلا لوسر نع -

 ثيدحلا بحاصل نكي مل ول” :ىروثلا نايفس لاق كلذلو '''“باتكلا كلذ ىف ىمسا
 مث ."'"باتكلا كلذ ىف ماد ام هيلع ىلصي هنإف ِلك هلا لوسر ىلع ةالصلا الإ ةدئاف

 نايفس نعو .ىرازفلا هللا ديبع نعو ناميلس ىبا نب دمحم نع كلذ ىف ٍتامانم ىكح

 اهركذن مل امنإو .مانملا ىف ىعفاشلا ىأر امل مكحلا دبع نب هللا دبع نعو ,ةنييع نب

 ؛مدقت اك كك ىبنلا نع ىورامب لدتسُي امنإ مث .اهيلإ راشأ دق «حالصلانبا» نأل

 ,سنأ نع باهش نبا نع رمعم نع قزارلادبع قيرط نم حيحص دانسإب ءاج دقو
 زع هللا لسريف ٌرباحملا مهيديأبو .ثيدحلا ٌباحصأ ءاج ةمايقلا ُموي ناك اذإ” :هعفري

 :نولوقيف - ملعأ وهو - ؟متنأ نم :مهلأسيف مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج مهيلإ لجو
 ىيبن ىلع نولصت متنك املاطف ةنجلا اولخدا :العو لج برلا لوقيف .ثيدحلا باحصأ

 هك "''«ايندلا راد ىف

 دمحم نب رفعج» ةمجرت ىف .ىناهبصألا ميعن هن ىبأ ظفاحلل (ناهبصأ خيرات) ىفو

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ضايع نب ٍسنأ ةرمض ىبأ ىلإ دنسأ «باشخلا

 .دمحم ىلع هللا ىلص هيف ٌبتكي باتك نم ام :ِةي ىبنلا لاق” :تلاق ةشئاع

 هللا لص “باتكلا كلذ ىف ىمسا ماد ام كلذ بتك نم ىلع هتكئالمو هللا لصالإ

 ظ و/14 «تهتنا .مالسلاو ٍةالصلا لضفأ هيلع

 قرط نم ىور دقو هب جتحي ال نم هدانسإ ىف» :لاقو (ةعومجملا دئاوفلا) ىف ىناكوشلا هدروأ )1(

 اذه ىف هداريإ نسحي امم وهف اًفيعض ناك نإو ثيدحلا اذهو» :ىطويسلا لاقو ؛؟ حا19 .«ادج ةفيعض

 عضولا نع هجرخت اًقرط هل نإف -ئلآللا- تاعوضوملا ىف هل ىزوجلا نبا ركذ ىلإ تفتلي الو .ىنعملا

 دنتسم ىف- ىمليدلاو « ,خيشلاوبأو .ةريره ىبأ ثيدح نم ىناربطلا هجرخأف :ةلمجلا ىف الصأ هل نأ ىضتقتو

 ةنسلا ماوق ىنعي- ىناهبصألاو ,قيدصلا ركب ىبأ ثيدح نم ىدع نباو .هنع ءرخآ قيرط نم -سودرفلا

 خيرات ىف ميعنوبأو .هبيغرت ىف-ه 018 :تقولا ظافح خيش ءلضفلا نب دمحم نب ليعامسإ مساقلا ابأ

 نم ىلي اميف .ميعن ىبأ دنس ىتأيو (70/7 :ىوارلا بيردت) .اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم ناهبصأ

 .(75 :ثيدحلا باحصأ فرش) .ةنييع نب نايفس نع بيطخلا هدنسأ (0) .نساحملا

 نب دمحم هتلادبع ىبأ_ىروصلا نع بيطخلا هاور ثيدحلا اذهو» :لاقو نساحملا نم ىطويسلا هلقن (؟)

 - نع ىقرلا بوقعي نب فسوي نب دمحم نع عيمج نبا نيسحلا ىبأ نع-هخويش نم .هللادبع نب ىلع



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم فت

 دنع هناحبس هللا ىلع ءانثلا ىف ٌرمألا اذكهو .لصألا ىف ام ىلع هيف رصتقي الو ,ةياورلاب
 دق كلذ نم ٌءىش دج اذإو . *كلذ ىهاض امو «ىلاعتو كرابتو «لجو رع : وحن همسا ركذ

 هللا دبع ىبأ» طخ ىف ّدِجو امو .رثكأ هطبضو هتابثإب ةيانعلا تناك ,ةياورلا هب تءاج

 هنأ هّبَبس لعلف يك ىبنلا مسا ركذ دنع كلذ , لافغإ نم .هنع هللا ىضر «لبنح نب دمحأ

 .ةاورلا نم هقوف نم عيمج ىف كلذ ىف اهلاصتا هيلع رع ,ةياورلاب كلذ ىف"ّديقتلا ىري ناك
 :لاق .**اطخ ال اقطن كي ىبنلا ىلع ىلَصي ناك هنأ ىنغلبو :«ركب وبأ ٌبيطخلا» لاق
 نب سابعو «ىيدملا نبا ىلع» نع َىوُرو .كلذ ىف نيمدقتملا ٍةمئألا نم هريغ هفلاخ دقو
 ,هانعمس ٌثيدح ّلك ىف لكي هللا لوسر ىلع ةالصلا انكرت ام” : :الاق «ىربنعلا ميظعلادبع
 .ملعأ هللاو ٠ «“هيلإ | عجرن ىتح ٌبيدح لك ىف ٌباتكلا ضيبنف انلجَع امبرو

 نيفرحب اهيلإ اًرمار ,ةروص ةصوقنم اهبتكي نأ ءامهدحأ :نيصقن اهتابثإ ىف ٌبنجتيل مث
 طخ ىف كلذ دجو نإو ؛ملسو : بتكي ال نأب ,ىنعم ةصوقنم اهبتكي نأ ىناثلاو ؛كلذ وحن وأ
 « مساقلا ىلأ تنب دي ملا مأو ءمعنملادبع نبر وصنم مساقلا ابأ» تعمس .نيمدقتملا ضعب

 تعمس :لاق اًظفل ىوارفلا دمحم نب هللادبع تاكربلا ابأ انعمس :الاق ءاهيلع قءارقب .

 : نساحملا ل

 رئاسو ءاملعلاو ةباحصلا ىلع محرتلاو ىضرتلا اذكهو : (هرصتخم) ىف ىوونلا داز

 و/0 «ىهتنا .رايخألا

 . :نسساحملا *#*

 ةلجعلل كلذ كرتيف .هداتعا ٍرمأل الِجَع بتكي ناك نأ هببس لعل :لاقي ال :ةدئاف»

 ,.لاجعتسالا ببسب باوثلا اذه ,لنم كرت :لوقن٠ء انأل .اههبشو ةياورلاب ديقتلل ال

 0 «تهتنا .لابجلا ءاملعلل بسني 4 نأ ىغبني ال

 قيرط هل :تلق ؛ىقرلا ىلع هيف لمحلاو .:حوضوم هنإ :لاقو .هب ءقاز رلادبع نع ريبزلا نع ىاريطلا <

 .(706/؟ ىوارلا بيردت) سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا اهدروأ ءسنأ نع هذه ريغ

 .قازرلا دبع نع ىريدلا قيرط نم (07) ءالمإلا بدأ ىف هجرخأ ىناعمسلا دعس وبأو



 ضف هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ىف : نو رشعلاو سماخلا عونلا

 [ظ/07] ظفاحلا قاحسإ نب دمحم نب ''هتلاّدبع تعمس :لوقي دمحم نب فيرظ ٌىرقملا

 بتكأ تنكو ,ثيدحلا بتكأ تنك” :لوقي ىنانكلا ةزمح تعمس :لوقي ىبأ تعمس :لاق

 :ىل لاقف مانملا ىف ِك ىبنلا تيأرف .ملسو :بتكأ الو هيلع هللا ىلص :ىبنلا ركذ دنع
 ل

 “ملسو :تبتك الإ .هيلع هللا ىلص :كلذ دعب ٌتبتك اهف :لاق ؟ ىلع ةالصلا متت ال كل ام

 ."'هلعأ هللاو .مالسلا هيلع :هلوق ىلع راصتقالا اضيأ هّركيو :تلق

 .هنع هيوري ىذلا هخيش باتكو هعامس لصأب هباتك ةلباقم بلاطلا ىلع :رشاعلا
 :ماشه هنبال لاق هنأ ءاهتع هلا ىضر «ريبزلا نب ةورع نع» انيور .ةزاجإ ناك نإو
 ا"! .بتكت مل :لاق ؛ال :لاق ؟كباتك تضراع :لاق ؛معن :لاق ؟ تبتك

 ضراعي مو بتك نم” :الاق « ريثك ىبأ نب ىيحي» نعو «مامإلا ىعفاشلا» نع انيورو

 ءضراعي مو ٌباتكلا خسن' اذإ”.:لاق « شفخألا» نعو (2.“جينتسي مو َءالخلا لخد نمك

 ىرقملا خيش ىف ءلصألا ىف عقو] هصن امب ,حاضيإلاو دييقتلاب حالصلا نبا نتمو ,نيلصألا ىف نتملا ليد )١(
 هلوقف .هدنم نبا هللادبع وبأ وه ,هوبأ .قاحسإ نب دمحم ؛ريغصتلاب «هللاديبع» وه امنإو «هللادبع» :فيرظ

 ش .[رورجم نذإ .ظفاحلا

 عمس هنأ (ه190- )5١١ هدنم نب ىبحي نب دمحم نب قاحسإ نب دمحم .هدنم نبا هللادبع ىبأ ةمجرت ىفو

 ١١ ل ةطقن نبا دييقت) .هللا ديبعو باهولادبعو نمحر لادبع :هدالوأ هنع ىور .ىنانكلا دمحم نب ةزمح .نم رصمب

 قناتكلا ةزمح تعمس :هدنم نبا) لاق :ىنانكلا دمحم نب ةزمح ةمجرت ىف ىبهذلا لقنو ٠١١77/7( ظافحلا ةركذتو

 #/#97(.  :ةركذتلا) انه امل براقم ظفلب هايؤر ركذف / ...لوقي
 .ىسافلا نبا طخب (غ) شماه ىلع [رشع عبارلا سلجملا ىف ىتءارقب عامسلا غلب )١(

 عامسلا حيحصتو ةلباقملا باي ىف بيطخلا هجرخأو ١/١8( ىفه45) ةضراعملا باب ىف ىبزمرهمارلا ()

 قيرط نم ١١( عاملإلا) ىف ضايعو 7/١( عماجلا) باتكلا ةضراعم باب ىف ربلا دبغ نباو (777 :ةيافكلا)
 .ىزمرهمارلا:

 ىف ٌبيطخلا : ىبحي نغ هدنسأو 0 عماجلا) ريثك ىبأ نب ىيحيو ىعازوألا نع ريلا دبع نبا هدنسأ (5)

 .078) ءالمإلا بدأ ىف ىناعمسلاو (197) ةيافكلا

 نم ملق قبس هنأكو :لاق ريثك ىبأ نب ىبحيو ىعازوألا نع ىورُي امنإ هنأ ىلع ىقارعلا هبنو
 :مولع ىف ةقنصملا بتكلا نم ءىش ىف ىعفاشلا نع اركذ اذهل رأ مو :لاقو .ىعفاشلا ىلإ ىعازوألا

 5١٠١(. دييقتلا) ملعأ هللاو ,ىعفاشلا) بقانم نم ءىش ىف الو .ثيدحلا



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم ضضأ

 00*هييجعأ جرخ .ضّرامُي لو خي مث
 ىف خيشلا عم خيشلا باتكب هّباتك هسفنب ٌبلاطلا ضراعي نأ ةضراعملا لضفأ نإ مث

 ("!.نيبناجلا نم ناقتإلاو طايتحالا هوجو نم كلذ عمجي امل .هباتك نم هايإ هتيدحت لاح

 نم نوأ هانركذ امو .اهنم هتاف ام ردقب هتبترم نم صقن .ٌفاصوألا هذه هيف ٌعمتجي مل امو

 .“كسفن عم ةضراعملا قدصأ“ :هلوق «ىورهلا ظفاحلا ىدوراجلا لضفلا ىبأ» "'قالطإ

 .غ«/«#/١ عاجلا ىف ريلا دبع نباو 7ال ةيافكلا ىف بيطخلا : شفخألا نع هدنسأ )0(

 :اًرعش ىفلسلا ظفاحلا لاق] 5 شماه ىلعو

 - ءالمإلا ىف ناسنإلا بتكيام اهرسأب ثيدحلا عاونأ لجأو

 : نساحملا *

 ,ريثك ىبأ نب ىيحي مالكو هّمالك دنسأ دقو ,«ةورع» هنع كلذ لَقنُي نم ُمدقأ : ةدئاف»

 .'"”ةضراعملا باب :ىف (لصافلا) هباتك ىف «ٌيزمرهمارلا»

 :ِكَي ىبنلا نع نايورم ناثيدح ةلأسملا ىفو

 هيبأ نع تباث نب ديز نب ناميلس نع باهش نبا نع ليقع قيرط نم : : امهدحأ
 هيف ناك اذإف .هؤرقأف .هأرقا :لاق تغرف اذإف لَك ىبنلا دنع ّيحولا بتكأ تنك” :لاق
 ."”هباتك ىف «ىنايزرملا» هركذ .«هّماقأ طقس

 نب ءاطع ثيدح نم (ءالمإلا بدأ) باتك ىف «ىناعمسلا» هركذ :ىناثلا ثيدحلا

 :لاق ؟ تضرع :لاق .معن :لاق ؟تبتك :هل لاقف لك ىبنلا دنع لجر بتك” :لاق راسي

 لَسْرم هنأ الإ ,دوصقملا ىف ٌحَّرَصَأ اذهو ""ٌحصيف ضرعت ىتح بتكت مل :لاق ءال

 ظورلكو « ىهتنا -

 )١( تارقفلا 064 :لصافلا ثدحملا 870-9018.
 .هدج نع هيبأ نع ,تباث نب ديز نب ناميلس نبا ةياور نم (الال :ءالمإلا بدأ) ىف ىناعمسلا هدنسأو (؟)

 .هنع هللا ىضر

 (ملعلا نايب عماج) ىف باتكلا ةضراعم باب رظناو (78) ءاطع نع ىناعمسلا هدنسأ .ءالمإلا بدأ (؟)
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 ؟١ا/ا/  هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ىف : نورشعلاو سماخلا عونلا

 ,ةخسن هعم سيل نمم نيعماسلا نم رضح نم ,هتخسن ىف هعم رظني هنأ بحتسيو

 ىف رظني مل نمع لئس هنأ «نيعم نب ىيحي» نع ىوُر دقو :اهنم لقنلا دارأ اذإ ايسال

 نكلو ءزوجي الف ىدنع امأ :لاقف ؟هنع كلذب ٌتّدحي نأ زوجي له .أرقي ثّدحملاو باتكلا

 ."'مهعامس اذكه خويشلا ةماع

 نإ مهيهذم ٌركذ قأيسو .ةياورلا ىف ديدشتلا لهأ بهاذم نم اذهو :تلقاآو/04]

 ىف الصأ رظني م نإو عامسلا ٌحصي هنأو ءطرتشُي ال كلذ نأ ٌحيحصلاو .ىلاعت هللا ءاش

 ٍلصأب هتخسن ةلباقم هيفكي لب ءهسفنب هلباقُي نأ طرتشياال هنأو «ةءارقلا ةلاح باتكلا

 ةقث ناك اذإ هريغ ىدي ىلع ةلباقملا تناك نإو ,ةءارقلا ًةلاح كلذ نكي م نإو ىوارلا

 ."”هطبضب اًقونوم

 .لصأ هخيش ٍلصأب ةطورشملا ةلباقملا لبوق دق عرفب هتلباقم نوكت نأ ذئاجو : تلق

 رغلا نأل , خيشلا ّلصأ هب لياقملا خيشلا ٍلصأ ٍلصأب لباق اذإ كلذكو .عاسلا .

 د لصح ءارسق خيش اكو ياس ٍلصأل اًقباطم بلاطلا ٌُباتك نوكي نأ بولطملا

 ,هفن ريغ ٍدحأ عم هتلباقم حصت ال :لاق نم دنع كلذ ٌئزحي الو .ةطساو ريغب وأ ٍةطساوب

 هسفنب لصألاب هتخسن لباقيلو ,ةطساو '"!خيشلا باتك نيبو هنيب نوكي الو هريغ دلقي الو

 نم وهو ,كورتم بهذم اذهو .هل اهتقباطم نم نيقيو ةقث ىلع نوكي ىتح اًفرح اًفرح

 .ملعأ هللاو ؛انراصعأ ىف ةضوفرملا ديدشتلا لهأ بهاذم

 نع « قيئارفسألا قاحسإوبأ ذاتسألا» لئس دقف لصألاب هّباتك ضراعي مل اذإ امأ

 ركذف هطرش نيبو ءاضيأ «بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا» هزاجأو .كلذ زاجأف هنم هتياور زاوج

 .ضراعي مل هنأ ةياورلا دنع َنيِبُي نأو .لصألا نم تّلقن هتخسن نوكت نأ طّرتشُي هنأ

 نأ لجرلل له :ىيعاسإلا ركب ابأ لأس هنأ «ىناقربلا ركب ىبأ» هخيش نع ىكحو

 :هليقو».هسفنل اههدشنأ ,ىفلسلا رهاط ىبأ ظفاحلا نع هدانسإب ىناعمسلا اههاور نيتيب ىاث وهو -

 ءاهقفلاو ظفاحلا نسلأ نم  اًدهاج ىلامألا بّتك ىلع ُْبظاو
 ١١( :ءالمإلا بدأ)

 .(731739 ,؟98 : ةيافكلا) ىف بيطخلا هلاق )١-5١(

 .(ع .غ) نم انه امو .[هخيش] :ص ىف (9)



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم ضر

 مل هنأ نيبي نأ دبال نكلو معن :لاقف ؟هلصأب ضراعي مو خيشلا نع بتك ام تّدَحي
 لاق ةريثك ٌتيداحأ انل ىور هنإف .ىاقربلا ركب ىبأ ٌبهذم وه اذهو” : لاق .ضراعي

 .«لصألاب ضراعأ ملو نالف انربخأ :اهيف
 ريغ لصألا نم [ظ/05] ٍةخسنلا لقان نوكي نأ وهو ,ثلاث ٍطرش نم دبالو : تلق

 .ملعأ هللاو ؛طقسلا ليلق لقنلا حيحص لب .لقنلا ميقس
 هنأ انركذ ام ّلثم .هقوف نم ىلإ ةبسنلاب هخيش باتك ىف ىعاري نأ ىغبني هنإ مث

 هوءرق باتكل خيش عامس اوأر اذإ ةيلطلا نم ةفئاطك هنم نوكي الو .هباتك نم هيعاري
 .ملعأ هاو ؛تقفتا ٍةخسن ىأ نم هيلع

 حتفب ٠ ءقحللا ىمسيو  ىشاوحلا ف طقاسلا جيرخت ةيفيك ىف راتخملا :رشع ىداحلا
 نيب هفطعي مث .قوف ىلإ اًدعاص اًطخ رطسلا نم هطوقس عوضوم نم طخي نأ - ءاحلا
 ةبتكب ةيشاحلا ىف أدبيو .قحللا اهيف بتكي ىتلا ةيشاحلا ةهج ىلإ ةريسي ةفطع نيرطسلا

 طسو ىلت تناك نإو .نيميلا تاذ ةيشاح ىف كلذ نكيلو .فطعنملا طخلل الباقم قحللا

 .لفسأ ىلإ هب الزان ال ةقرولا ىلعأ ىلإ اًدعاص ''هبتكيلف .هل تعستا نإ ةقرولا

 .ىلعأ ىلإ ّلفسأ نم هروطسب ئدتبي الف اًروطس وأ نيرطس قحللا ناك اذإو :تلق
 ناك اذإ ,ةقرولا نطاب ةهج ىلإ اهاهتنم نوكي ثيحب .لفسأ ىلإ ىلعأ نم اهب ىدتبي لب
 .ةقرولا فرط ةهج ىلإ اهاهتنم عقو ,لابشلا ةهج ىف ناك اذإو .نيميلا ةهج ىف ٌجيرختلا
 ىف بتكي نم مهنمو .عجر : : حص عم بتكي نم مهنمو .حص : :قحللا ءاهتنا دنع بتكي مث
 ,مالكلا .لاصتاب نذؤيل جيرختلا عضوم ىف باتكلا لخاد هب ةلصتملا ةملكلا قحللا رخآ
 نب دمحم ىبأ ىضاقلا» رايتخاو ' ")برغم ٍلهأ نم ةعنصلا ٍلهأ ٍضعب رايتخا اذهو

 )١( :عامسلا حيحصتو ةلباقملا باي :ةيافكلا ىف بيطخلا 198. .

 دعب الإ هجوب كلذ وري مل أطنخلا ةرثك ملع نإف كلذ نيبي مل نإف] :عابسلا لصأ نم القن (غ) شماه ىلعو
 مدع رهاظلا نإ لاقي دقف ةباتكلا ىلع ةحصلا بلغت ناك نإو .ةباتكلا ىف أطخلا ةرثكل رخآ نايب دعب وأ ةلباقملا

 اذه عوقو مدع لصألا نإ لاقي دقو .اًيحتسم نايبلا نوكيو ءلصألا ىف اهيلع عالطالا دعب ةفلاخملاو رييغتلا
 .[ةلباقملاب كلذ ققحتي ىتح ءلصألا قفو ىلع :بوتكملا

 .[هبتكيل وأ] :(غ) ىفو (ص) نم )١(
 .(158 ١55 :عاملإلا) نم .ءصقنلل قاحلإلاو جيرختلا باب ىف هرظنا (5)



 ١174  هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ىف : نورشعلاو سماخلا عوتنلا

 .ةفئاط عم قرشملا لهأ نم '"'(ىعاولاو ىوارلا نيب لصافلا) باتك بحاص «دالخ

 ضعب مقوي ريركتلا اذهف ,ةقيقح ةرركم مالكلا ىف ءىجت ةملك بر ذإ .ىضرمب كلذ سيلو

 .هضعب ىف كلذ لثم مهوت ىف سانلا

 هعضوم نم .جيرختلا طخ َةَفْطَع ده نأ هباتك ىف اًضيأ «دالخ نبا ىضاقلا » راتخاو

 هيف ناك نإو هنإف ءىضرم ريغ اضيأ اذهو [و/00] ''!.ةيشاحلاب قحللا لوأب هقحلُي ىتح

 .ملعأ هللاو ؛تاقاحلإلا ةرثك دنع امهيسال .هل ديوستو باتكلل ميخست وهف .نايب ةدايز

 دجي الف رخآ ّصقن هدعب جرخي الثل ,ةقرولا ىلعأ ىلإ اًدعاص تحللا ةبتك انرتخا امنإو

 لوألا بتك اذإو ."'لفسأ ىلإ الزان لوألا بتك ناك ول .هل اغراف ةيشاحلا نم هلباقي ام

 هجرخي :اًضيأ انلقو .هل اًعراف ةيشاحلا نم هلباقي ام دي صقن نم كلذ دعب دجي امف اًدعاص

 صقن هسفن رطسلا ىف هدعب رهظ امبرف .لامشلا ةهج ىلإ هجرخ ول هنأل ,نيميلا ةهج ىف
 جرخ نإو ؛لاكشإ نيجيرختلا نيب عقو اًضيأ لامشلا ةهج ىلإ هّماَدَق هجرخ نإف ءرخآ

 وأ ,نيميلا ةهج جيرخت ٌةفطعو لابشلا ٍةهج جيرخت ةفطع تقتلا نيميلا ةهج ىلإ ىناثل

 هنإف نيميلا ةهج ىلإ لوألا جرخ اذإ ام فالخب ءامهنيب ام ىلع ٌبّرضلا كلذ هبشأف ءاتلباقت

 رخأتي نأ الإ مهللا ؛لاكشإ مزلي الو نايقتلي الف لامشلا ةهج ىلإ ىناثلا جرخي ذئنيح

 ءافتنالو اهنم هب رقل لامشلا ةهج ىلإ هجيرخت الإ ذئنيح ةجو الف ءرطسلا رخآ ىلإ صقنلا

 لوأ ىف صقتنلا ناك اذإوا .هدعب ٍصقن ٌروهظ ىشخن ال انأ ثيح نم ,ةروكذملا ةلعلا

 اق قبس ام عم برقلا نم هانركذ ال .نيميلا ةهج ىلإ هحيرخت دكأت ءرطسلا

 ىشاوحلا ىلع جيرختلا ىف لاق (8842-ف 5-7 :لصافلا ثدحملا) ىف ىزمرهمارلا دالخ نبا )١-1(

 .ةيشاحلا ىف ةطقاسلا ةملكلا نم هب أدتبملا فرحلا فرط هب قحلي ىتح هعضوم نم جرخي نأ هدوجأو»

 .«مظتنا دق مالكلا نأ ىلع لديل ءرتفدلا ىف هب لصتي امم دحاو فرح ىناثلا فرطلا ىف بتكُيو

 (131 :عاملإلا) رظنا (6)

 :ىسافلا نبا طخب ,ةقصلم ةقرو ىلع ةرط (غ) شماه ىلع (4)

 ىنيوزقلا رادنب نب مالسلادبع فسوي ايأ تعمس :ىلع وبأ ديهشلا ىضاقلا انل لاق : ضايع ىضاقلا لاق]

 :لبنح نيدمحأل ىمشاملا ىسوم ىنأ نبدمحأ نيدمحم ىلع وبأ فيرشلا ىندشنأ :لوقي

 اهيساقي ٍةسمخ نم ٌرِجضي ١ الف ثيدحللاو ملعلا بلط نم
 اهينفي ثيدحلا رشن دنعو اهعمجي مولعلل مهارد
 اهيشاوح ىف قتحللا ةرثكو هرتافد ىف برضلا هرجضي

 - اهيقني سيل ربحلا رثأ نم 20 هتّريبو هباوثأ لسغي



 حالطضالا نساحمو حالصلا نبأ ةمدقم نك

 وأ ةخسن وأ ٍةياور التخا وأ ٍطلغ ىلع هيبنت وأ حرش نم ىشاوحلا ىف جرخي ام امأو
 هنأ ىلإ .هللا همحر « ضايع ٌظفاحلا ىضاقلا» بهذ دقف ,لصألا نم سيل امم كلذ وحن

 وه امل الإ جرخيال هنأو ,لصألا نم َبَمحيَو ٌسبللا لخدي النل .ج جيرخت طخ كلذل ٌجرخيال
 ةبضلاك ةمالع جيرختلا كلذب دوصقملا فرحلا ىلع لعج امير نكل ءلصألا سفن نم
 ."7هي اناذيإ .حيحصتلا وأ

 ٌجيرختلا اذه مث .سابلإلا عني ام جّرخملا اذه سفن ىفو لدأو ىلوأ جيرختلا :تلق
 نب عقب جيرختلا كلذ طخ طخ نأ ىف لصألا سفن نم وه امل ٌجيرختلا فلاخي [ظ/00]
 نم ىلا ةملكلا سفن ىلع عقب جيرختلا اذه طخو .لعفاسلا طقس اهم يتلا يعل

 : ضيرمتلاو بيبضتلاو حيحصتلاب ٌةيانعلا ,نينقتملا ٍقاَّذحلا ٍنأش نم :رشع ىناثلا
 ًةياور حص اييف الإ كلذ لعفيالو .هدنع وأ مالكلا ىلع ' '”حص“ ةباتك وهف ٌحيحصتلا امأ

 هنأو .هنع لفغي مل هنأ فّرعيل ؛ ؛حص : :هيلع بتكيف .فالخلا وأ كشلل ةضرع هنأ ريغ ءينعمو

 .هجولا كلذ ىلع حصو ًطبض دق

 ةهج نم كلذك هُّدورو حص ام ىلع لعجُيف : ضيرمتلا اضيأ ىمسيو «بيبضتلا امأو

 :هللا همحر ضايع ىضاقلا كلذ ىف لاقو -

 دييقتلا نقتم لقنلا مكحم 2 باتك بيبللا ىنتققيام ريخ
 ديوستلاب ضييبتلا ٌمصف .ه 2 اناعو ليبن فراع هَطَخ
 ديزملا قاحل هياع الو ءال 2 لكشو طقن ُناقتإ هنخي م
 دودخلا ضيبب تففُص ررط هيتَّرُط ىف جيرختلا نأكف

 ديرملا سنأ هدحجت هربتخاو سيلج ريخ هذجت هتيحضاف

 ىلع ىبأ ديهشلا ىضاقلا هخيش نم ضايع عامس (170 عاملإلا) ىف ام ىلع تلبوق ءىلوألا تايبألا -
 ىنيوزقلا فسوي وبأ :هيف عجور [ىورقلا] :«رادنب نب مالسلادبع» بسن هتعوبطم ىف عقوو - ىفدصلا وه-
 ربعلاو ,17/7 مالسإلا لود) ريبكلا ريسفتلا بحاصو ةلزتعملا خيش ءرادنب نب فسوي نب دمحم نب مالسلادبع

 اهلبق تايبألاو .ىهو ١78( :عاملإلا) ىلع ءضايع تايبأ تلبوقو .امهيف فه 484 ةنس تايفو /7١"(
 | .انه اهصنب

 َّبْنُك نأ ءنأشلا اذهب ىنعُي نم هتيقل نم ضعب ىنتدح دقو» :ضايع ىضاقلا لاقو ١6 عاملإلا )١(
 .«هانركذ ام ضعي اهتم موسرب ٠ ,هرصقب خسنلاو ةلباقملا تيب تيب لهأ ىلإ تجرخ رصنتسملا مكحلا



 583١ هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك 2 : نو رشعلاو سماخلا عونلا

 نم زئاج ريغ نوكي نأ لثم ؛صقانوأ ,فيعضوأ ,ىنعموأ اًظفل ٌدساف هنأ ريغ ,لقنلا
 مالكلا ةلمج نم صفي ءافُحصموأ ,مهرثكأ هابأي هلهأ دنع اذاش نوكي وأ ,ةيب رعلا ثيح
 قّرلُي الو ؛داصلا ُلثم هّلَوَأ ءطخ هليبس اذه ام ىلع ٌدَمُيَف .كلذ هبشأ امو .رثكأ وأ ةملك
 تبتك ءاهئاح نود اهتّدب حيحصتلا ٌداص هنأكو ءاًبرض َّنَُي اليك اهيلع مّلعملا ةملكلاب
 ةياورلا ةهج نم حص ام نيبو ءاهريغو ةياورلا ةهج نم اقلطم ٌحص ام نيب قرفيل كلذك

 اًراعشإ ,صقان فرح ىلع صقان فرح بتكو .حيحصتلا هيلع لمكي ملف ءاهريغ نود
 فقو دق هنأ ىلع هباتك ىف رظني نمل كلذب اًهيبنتو ,هتياورو هلقن ةحص عم هضرمو هصقنب

 كلذ دعب هل رهظي وأ ءاًحيحص اًهجو هل جرخي دق هريغ لعلو ,هيلع وه ام ىلع هلقنو هيلع
 عقو امل اضرعتم ناكل ,هدنع ام ىلع هحلصأو كلذ ريغ ولو .نآلا هل رهظي مل ام هتحص ىف

 ايف داسفلاو هوركنأ ايف ٌباوصلا رهظو ءاوريغ نيذلا نيرساجتملا نم دحاو ريغ هيف
 ."”هوحلصأ

 ,ىوغللا [و/01] دمحم نب ميهاربإ مساقلا ىبأ» نع انغلب دقف ,ةبض كلذ ةيمست امأو
 ًةبضلا نأ ابك .ةءارقل هجتيال اهب الَفَقُم فرحلا نوكل كلذ نأ «ليلفإلا نباب فورعملا
 ."”'ءلعأ هللاو ؛اهب ٌلفقم

 ,للخ وأ رسك ىلع لعجت ىتلا ًةبضلا تهبشأ للَح هيف مالك ىلع تناك امل اهنألو :تلق
 .”تاراعتسالا باب ىف ركنتسم ريغ كلذ لثمو .اهمسا ال ريعتساف

 .(151/::عاملإلا) ىف مث 5/١( :راونألا قراشم) ةبطخ ىف ضايع ىضاقلا هلاق )١(

 نع هدانسإب دادغب ليزن رصن ىبأ نب دمحم ىديمحلا هتلادبع ىبأ طخب ةءارق ضايع ىضاقلا هلقت (؟)

 7.0178 :عاملإلا) ايركز نب دمحم نب ميهاربإ ليلفإلا نبا مساقلا ىبأ

 : هملقب ىنيقلبلا بتك .نيمضتلا شماه ىلع نساحملا ىف # :

 ةبضو .هيف وه ىذلا رسكلل ةرباج تلعج حدقلا ةبض نأل ,ىلوأ ليلفإلا نبا لوق»

 .«اللخ هيف نأ ىلع ةهبتم تلعج ةباتكلا

 ١454/7. :هترصبتو 2.5١4 :ىقارعلا دييقت رظناو -



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم اند

 ُبيبضت مهتداع نمف ,عاطقنا وأ لاسرإ ٍدانسإلا ىف عقي نأ بيبضتلا عضاوم نمو
 مالكلا ىلع بيبضتلا نم هركذ قبس ام ليبق نم كلذو ,عاطقنالاو لاسرإلا ٍعضوم

 .صقانلا

 ةفوطعم ةعامج هيف عمتجي ىذلا دانسإلا ىف ةيدقلا ثيدحلا لوصأ ضعب ىف ٌدَجويو
 4 ةريخ ال نم ههوتف «مهئامسأ ني ايف ةبضلا هيد ةعالع نشمي لع اهتم مزاسأ

 .لاعت هللا دنع ملعلاو ؛فاولا تاكم ' 'نع” . لم

 .بيبضتلا ةروص هبشت اهتروص تءاجف «حيحصتلا : ةمالع رصتخا ابر مهضعب نإ مث

 .ملعأ هللاو ؛ناسنإلا هيتوأ ام ريخ نم ةنطفلاو

 وأ كحلا وأ ءبرضلاب هنع ىَقنُي هنإف ءهنم سيل ام باتكلا ىف عقو اذإ :رشع ثلاثلا
 نب دمحم ىبأ ىضاقلا» نع انيور .وحملاو كحلا نم ٌريخ ٌبرضلاو .كلذ ريغ وأ .وحملا

 ىضاقلا» نع ربخأ نم ىنربخأو .""٠ةمهت كحلا :انباحصأ لاق” :لاق هللا همحر «دالخ
 ضعب نع ىكحي ,ىدسألا ىصاعلا نب نايفس رحب ابأ انخيش تعمس” :لاق «ضايع

 يح .عاسلا سلجب نيكسلا روضح نوهركي خويشلا ناك :لوقي ناك هنأ هخويش
 ةرم ٌباتكلا عمسُي دقو .ىرخأ ةياور ىف حصي ابر هيف رشبُي ام نأل .ءىش رشي ال

 ةياور ىف اًحيحص ءاذه ةياور نم كو [ظ/611] رش ام نوكي رخآ خيش : ىلع ىرخأ

 دنع ّحَصو لوألا ةياور نم هيلع طخ اذإ وهو ءَرْشْي نأ دعب هقاحلإ ىلإ ! جاتحيف ءرخآلا
 ."!هتحصب هيلع رخآلا ٍةمالعب فك ,رخآلا

 دوجأ” :لاق «دالخ نب دمحم ىبأ» نع انيورف :برضلا ةيفيك ىف اوفلتخا مهن

 .هلاطبإ ىلع لدي ءانّيب اديج اًطخ هقوف نم طخي لب هيلع بورضملا سمطي ال ن رح
 تارايتخا نأ .هانعم ام « ضايع ىضاقلا» نع انيورو "!“.هيلع طخ ام هتحت نم أرقُيو
 اًطلتخم هيلع بورضملا ىلع ًطخلا دم ىلع مهراكأف ءبرضلا ىف تفلتخا نيطباضلا

 )١( :عاملإلا ىف ضايع ىضاقلاو ,881 ف 7-7 :لصافلا ثدحملا ١٠ برضلا ىف باب) .هقيرط نم !

 .(وحملاو قشلاو كحلاو

 نق :عاملإلا ىف هصنب (؟)

 .(489 /303 لصافلا ثدحملا) ىف ىزمرهمارلا دالخ نبا (")
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 "8"  هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ىف : نورشعلاو سماخلا عونلا

 ,هقوف هتبثيو هطلخي ال نم مهنمو .اًضيأ ''ءٌقشلا :كلذ ىّمسيو ,اهيلع بورضملا تاملكلاب

 هاريو اذه حبقتسي نم مهنمو .هرخآو هيلع بو رضملا .لوأ ىلع خلا ىفرط فطعَي هنكل

 ىف كلذكو .ةرئاد فصنب هيلع بورضملا مالكلا .لوأ ىلع قّوحي لب ءاسيلطتو اًديوست

 دقو ءهرخآو هنم رطس ّلك .لوأ ىف كلذ لعفي دقف هيلع ٌبورضملا ُمالَكلا رك اذإو .هرخآ

 ٌبرضلا حبقتسي نم خايشألا نمو .َعمجَأ هرخآو مالكلا رلوأ ىلع قيوحتلاب ىفتكي

 لهأ اهيمسي امك اًرْفِص اهيمسيو ءاهّرخآو ٍةدايزلا َلوأ ةريغص ةرئادب ىفتكيو ٌقيوحتلاو

 اميف نسحي اذه ّلثمو .هرخآ ىف “ىلإ” و هلوأ ىف “ال” هيلع مهضعب بتك امبرو .باسحلا

 .ملعأ هللاو "'ىرخأ ةياور ىف طقسو هةياور ىف ّحص

 دالخ نبادمحت وبأ ىضاقلا» هيف مالكلاب مدقت دقف .رّركُلا فرحلا ىلع ٌبرضلا امأو
 نأب اهل : :انباحصأ ضعب لاق” : لاق هنع انيورف ,همدقت ىلع هللا همحر «ىزمرهمارلا

 .لاطبإلاب ىلْوأ أطخلاف .أطخلا ىلع بك ىناثلاو ,باوص ىلع بيك لوألا نأل ,ىناثلا ّلطبي
 اهٌدوجأو هيلع ا[طَدأ ءاقبإلاب نيفرحلا لوف .أرقُي امل ٌةمالع باتكلا اغإ : :نورخآ لاقو

 فرحلا ٌرركت نإ ىأرف ءانسح اليصفت لّصفف ءاًرخآ «ضايع ىضاقلا» ءاجو '''“ةروص
 ٍديوستلا نع ٍرطسلا .لوأل ًةنايص [و/01] .ىناثلا ىلع ٌبرضيلف رطس لوأ ىف ناك نإ

 ةمالس نإف رطسلا رخآل ًةنايص اهوأ ىلع ٌبرضُيِلف ٍرطس رخآ ىف ناك نإو ؛هيوشتلاو

 ىف رخآلاو رطسلا رخآ ىف اههدحأ قفتا نإف ؛ىلوأ كلذ نع اهرخاوأو روطسلا .لئاوأ

 نإ عارم ىو رلعسلا وأ نإ ءرطسلا رخآ ىف ىذلا ىلع بر رخآ رطس .لوأ
 رن مل ,كلذ وحن وأ فوصوملا وأ ةفصلا ىف وأ هيلإ فاضملا وأ فاضملا ىف ٌرّركتلا ناك
 1 ا هيلإ فاضملاو فاضملا نيب ّلاصتالا ىعارن لب .هرخآو رطسلا ّلوأ ذئنيح

 ىَف بيطخلا هركذي و .قرشملا لهأ هف رعي ال حالطصالا اذهو : قشلا ىف ىقارعلا لاقو :١7١ :عاملإلا )١(

 هنأكو فنصملا هذخأ هنمو ,عاملإلا ىف ضايع ىضاقلا هركذو برغملا لهأل حالطصا وهو .ةيافكلا ىف الو عماجلا

 نم اهلبق امو ةدئازلا ةملكلا نيب قرف هنأكف «قيرفتلا وهو اصعلا قش نم وأ ,عدصلا وهو قشلا نم ذوخأم

 هلوأ ىف ةحوتفم نون ةدايزب [قشنلا] ثيدحلا مولع خسن ضعب ىف دجويو ءاهيلع برضلاب تباتلا حيحصلا

 هنأكف ؛ ءاهيف قلع اذإ هتلابح ىف ىبظلا قشن نم ذوخأم هنأكف خاسنلا نم اًفيحصت نكي ل نإف .نيشلا نوكسو

 .717 دييقتلا «ملعأ هللاو ءفرصتلا نم اهعنمي قاثو ةروص ىف اهلعجب ةملكلا ةكرحل لاطبإ

 27١ :عاملإلا ىلع لبوق (؟)

 .886 ف 50 :لصافلا ثدحملا ىف ىزمرهمارلا (5)



 حالطصالا .نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 8غ

 نود ءرركتملا نم فرطتملا فرحلا ىلع برضنو .ابهنيب برضلاب لصفن الف .طخلا
 .""طسوتملا

 اهبرغأ نمو .هقرط عونتتو .هركذ مدقت ىذلا همكُح ىف طشكلا براقيف وحملا امأو
 ناك هنأ «ىكلاملا مامإلا "'ىخونتلا ديعس نب َنونُحَس» نع يور ام  اهملسأ هنأ م

 هللا ىضر «ىعخنلا ميهاربإ» نع انيورام ءىِموي اذه ىلإو ' "'.هقعل مث ءىشلا بتك امير

 .ملعأ هللاو '!.“ذادم هيتفشو لجرلا بوث ىف ىّرَي نأ ةءورملا نم” كلو ناك هنأ ءهنع

 .هباتك ىف هيف فلتخت ام طبضب اًمئاق ٌتاياورلا هيف فلتخت اميف ْنكيل :رشع عبارلا

 ' هياتك ّنتم الوأ لعجي نأ هليبسو .اهرمأ هيلع َدَسفيف هبتشتو ٌطلتخت اليك اهنيب زييمتلا ٌديج

 هيلع ملعأ ,صقن نم وأ اهقحلأ ىرخأ ةياورل ةدايز نم تناكام مث ,ةصاخ ةياور ىلع

 اًركاذ ءهاور نم لك كلذ ىف انّيَعُم ؛اهريغ ىف امإو ةيشاحلا ىف امإ ,هبتك فالخ نم وأ

 ٌدارملا نيبي هنأ نم ءهّركذ انمدق ام هيلعف ,رثكأ وأ بفرحب هيلإ زمر نإف .همامتب هّمسا

 «هريغ ىلإ هباتك عقي وأ ,ىسنيف هب هدهع لوطي اليك هرخآ وأ هباتك .لوأ ىف كلذب

 دنع زومرلا ىلع راصتقالا ىلإ عقدي دقو . .ىمعو ةريح ىف هزومر نم عقيف [ظ/ 01

 ةقحلملا ةياورلا صخ نأب زييمتلا ىف مهضعب ىفتكاو ,ةفلتخملا تاياورلا ةرثك

 نم "!«ىسباقلا نسحلاوبأو» ,ةقراشملا نم «ىورهلا رذ وبأ» كلذ لعف . ةرمحلاب

 ةدايز ٍةقحلملا ةياورلا ىف تناك اذإف ''.دييقتلا لهأو خياشملا نم ريثك عم .ةبراغملا
 'ىتلا ةياورلا ىف ةدايزلاو ٌصقن اهيف ناك نإو .ةرمُحلاب اهّيتك باتكلا ّنتم ىف ىتلا ىلع

 )١( :عاملإلا ىلع لبوق 277

 .[كلام بحاص مساقلا نب نمحر لا دبع بحاص .ريبك مامإ ,ناوريقلا نم وه] :(ص) شماه ىلع (؟)

 .ىعخنلا ميهاربإ نع نوئحس مث ءنونحس ىلإ ضايع ىضاقلا دنسب ١78 :عاملإلا ىف (4-5)
 ةيقيرفإ ةدعاق مويلاو .ايدق ناوريقلا ,ةيقيرفإ دالب نم هيقف مامإ وه] :(ص) شماه ىلع ةيشاح (6)

 .[صخلملا :همسا أطوملا رصتخم هل ىسباقلا اذهو .سنوت

 :(تاياورلا فالتخا طبض باب) ىف ضايع لاق )١(
 ملعأ صقن نم وأ ءتقحلأ ىرخألا ةدايز نم تناك ام مث .ةصتخم ةياور ىلع مألا نوكي نأ كلذ ىلوأو»

 راصتخالل هنم فرح وأ همسا نم : هبحاص ةمالعب هلك كلذ ىلع ملعأو .ىشاوحلا ىف جرخ فالخ نم وأ ءاهيلع

 نم ريثك كلذ لمع دقف .ةرمحلاب ةقحلملا ةياورلا نوكت نأ ىلع رصتقا نإو .تامالعلاو فالخلا ةرثك عم اهيسال

 امو ,ةرمحلاب هتبتك ةياورلا هذهل تيثأ ايف ءامهريغو ىسباقلا نسحلا ىبأو ىورطلا رذ ىأك طبضلا لهأو خايشألا

 ١ 0185 :عاملإلا .«هيلع اهب قرح ىرخألل تبث اممر اهنم صقن



 580.٠ هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ىف : نورشعلاو سماخلا عوتلا

 ةملعملا ياورلا هل نم يت كلذ + .لعاف ىلع مث ةرمحلاب اهيلع قّوَح ءباتكلا ٍنتم ىف

 .ملعأ هللاو قبس ام ىلع هرخآ وأ باتكلا لوأ ىف ,ةرمحلاب

 :و ءانثدح :مهلوق ىف زمرلا ىلع ٌراصتقالا ثيدحلا ةبتك ىلع بلغ :رشع سماخلا

 اهرطش اهنم بتكيف «انثدحو» امأ .سبتلي داكي ال ىتح رهظو كلذ عاش هنأ ريغ .انريخأ

 ”.فلألاو نوتلا وهو اهنم "' ريمضلا ىلع َرصتقا ارو .فلألاو نوتلاو ءاثلا وهو ريخألا

 نم « ىقهيبلا اكفاحلا» داك نإو ءالوأ ةروكذملا انثدح ةمالع عم .فلأب انريخأ ةباتك نم

 نمثو .اهوأ ف لاد :انثدح ةمالع ىو «فلألا دعب ءار :انريخأ ةمالع ف بتكي دقو .هلعف

 نمحرلادبع وبأو .مكاحلا هللا دبع وبأ ظفاحلا» :انثدح ةمالع ىف لادلا هطخ ىف تيأر

 .ملعأ هللاو "!«ىقهيبلا دمحأ ظفاحلاو .ىملسلا

 ,دانسإ ىلإ دانسإ نم لاقتنالا دنع نوبتكي مهن ف ,رثكأ وأ نادانسإ ثيدحلل ناك اذإو

 ريغ .اهرمأل نيب سي نم دحأ نع انأي لو .ةلمهم ٌةدرفم ءاح 7 ىهو “ع” هُئروص ام

 ىلع نب رمع ملسم ىبأ ظفاحلاو ,ىئوباصلا نامثع ىبأ ظفاحلا ذاتسألا» طخب تدجو ىننأ

 :اهنع الدب اهناكم ىف هللا مهمحر- ”!«ىيلخلا دعس ىبأ ثّدحملا هيقفلاو ,ىراخبلا ىثيللا

 .180/1؟ ثيغملا حتف رظناو ,عاملإلا ىلع لباق )١(

 .(خ) [نيريمضلا ىلع] اهنتم ىفو (ص) شماهو (غ) نم (؟)

 :(غ) شماه .ىلع ةرط (9)
 ىفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط ىبأ ظفاحلا طخ ىف لادلا تي يأرو : : تلق : : هللا هديأ ركب ىبأ انخيش طخب تدجو]

 [هللا هدبأ هروص اذكه .انثد : هتروصو

 .(هيواتف) ىف حالصلا نبا نع ىقارعلا لقن اهيفو 1١67/7-١04( ةرصبتلا) ىلع لباقو

 .[هريغ ىف عقتو .ملسم باتك ىف عقت ام اريثك ةدرفملا ءاحلا هذه] :(ص) نم ةيشاح (4)

 نساحملا نيمضتو (غ) شماهو (ص) ىفو )١1١4( حاضيإلاو دييقتلاب حالصلا نبا نتمو (غ) نتم نم (4)

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم دعس ىبأ ثدحملا هيقفلاو» 4١/؟ حتفلا ىف ىواخسلا لاقو .ليلخلا [ديعس ىبأ]

 ىذ ىف هدلوم اخرأو ىيلخلا 5 1ظ0|نؤخ/١ ريثألا نبا بايلو 5/4 ىكبسلا تاقيط 2 أم وهو « ليلخلا ليلخلا

 .مرحملا ىف ه0448 ةنس هتافوو ه 571 ةنس ةجحلا

 : نساحملا 2

 و1 «تهتنا .اهنيب قرفي ال نم ةقيرط ىلع الإ ,ماهبإ هيف :ةدئاف»



 حالطصالا نساخمو حالصلا نبا ةمدقم يك

 مهو الثل انهه “حص” تابثإ نّسَحو ؛حص :ىلإ اًرمر اهنوكب ٌرِعشي اذهو .ةحيرص “حص“
 العجيف لوألا ٍدانسإلا ىلع ىناثلا دانسإلا ٌبكري الئلو طقس دانسإلا اذه ثيدح نأ
 لضفلاب هفصو نمع َناسارخب ٌةلحرلا هايإو ىنتعمج نم ضعب ىل ىكحو .اًدحاو اًدانسإ
 تركاذو .َرخآ د ٍدانسإ ىلإ دانسإ نم ىأ .ليوحتلا :نم ةلمهم ٌءاح اهنأ ,نييناهبصألا نم
 لهأ نم تيقل نم ضعب نع هل تيكحو ' ١«برغملا لهأ نم ملعلا لهأ ضعب اهيف
 تفرع امو .برغملا لهأ” :ىل لاقف .ثيدحلا :انلوق ىلإ ةراشإ ,ةلمهم ٌءاح اهنأ ثيدحلا
 هنأ ىل ركذو .“ثيدحلا :اهيلإ لصو اذإ مهدحأ لوقيو ,ةلمهم ًءاح اهنولعجي ءافالتخا مهنيب
 ىف اهيلإ ىهتنا اذإ ءلوقي نم مهنم نأو ,ةلمهم ٌءاح اهنأ اضيأ ركذي نييدادغبلا ضعب عمس
 .رمعو “اح 03 :ةءارقلا

 ءاهنع «هللا همحر ىواهرلا هتلادبع َنب رداقلادبع دمحم ابأ» لاحرلا ظفاحلا انأ تلأسو
 ٍءاهتنالا دنع ءىشب ظفلُي الو :لاق .نيدانسإ نيب لوحت ىأ ,لئاح :نم ءاح اهنأ ركذف
 نم ٍدحأ نع اذه ريغ فرعي. مو ,كلذ ريغو :ثيدحلا : : نم اهنوك ركنأو .ةءارقلا ىف اهيلإ

 .هتقو ف ثيدحلا ظافَح اوناك ددع مهيفو .هخاشم

 هنإف ءريو “اح” :اهيلإ ءاهتنالا دنع ٌىراقلا لوقي نأ  قفوملا هاو  انأ راتخأو
 .ىلاعت هللا دنع ملعلاو ''!ءاهدعأو هوجولا طّوحأ

 ةلمسبلا دعب ّبتكي نأ بلاطلل ىغبني هنأ « ٌظفاحلا ٌبيطخلا» ركذ :رشع سداسلا

 لفل لع دل ةسس ان قوسب فيستا هيدكو دن بالا ممس ىذلا ميشلا مس

 عمس نم َءاهسأ ةيمستلا رطس قوف ٌبتكي نأ ىغبنيف عومسملا باتكلا بتك اذإو : :لاق

 دق الكف ,باتكلا نم ةقرو .لوأ ةيشاح ىف كلذ ّبتك ّبحأ نإو «عامسلا ٍتقو خيراتو هعم

 .ملعأ هللاو ؛انخ ويش هلعف

 نم ىلع ىنخي ال ْنأِب ىَرْحَأو ه طّوحأ ,هركَذ ثيح عيمستلا ٌةَبتِك :تلق [ظ/08]

 .[برغلا] :(ص) ىف )١(

 كلذ نأ نيرخأتملا ضعب لاق اك رهاظلاو” :لاقو ”/١157( ثيغملا حتف) ىف ىواخسلا سمشلا هلقن )0
 فرش ظفاحلا - ىطايمدلا لاق .نيمدقتملا نم ءىش اهيف مهل نيبتي مل مهنإ ثيح نم « ءاهنأش ىف انتمئأ داهتجا نم
 اميسال هعينص نم رهاظ وهو .حالصلا نبا فرحلا هذه ىلع ملكت نم لوأ : نإ لاقيو : - ها/- دمحم وبأ نيدلا
 .“.اهرمأل نايب هب دتعي نمم دحأ نع..انتأي مو :هلوقب ةلأسملا لوأ ىف حرص دقو



 "م0  هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ىف : نورشعلاو سماخلا عونلا

 نأ ىفينيو .ةعضوم ىفخي ال ثيحو .هرهظ ىفو باتكلا ّرخآ هتبتكب سأب الو ,هيلإ جاتحي

 نأ ىف ئنيح ريض الو خلا .لوهجم ريغ هب قوثوم ٠ ,صخش خب ٌممستلا نوكي

 .كلذ ٌتاقثلا لعف ام لاطف هبفن طخب دعامس تابثإ ىلع رصتقي نأ هب 58

23 
: 

 نمع هيبأ نع «ىزورملا دعبس ىبأ ظفاحلا نب رفظملاوبأ خيشلا» ورم ىنثدح دقو

 ىلع اًءْزِج دادغبب أرق « هدم نبا هللادبع ىبأ نب نمحرلادبع » نأ ,ةيناهبصألا نم هثدح

 كيلع «ىني اي :دمحأ وبأ هل لاقف .هل ةجح نوكيل هّطخ هلأسو « ىضرفلا دمحأ ىبأ»

 ريغ ناك اذإو ءلقنتو لوقت ايف قّدصتو ءٌدحأ كبذكي ال هب تفرع اذإ كنإف ,قدصلاب

 مهل لوقت اذام .ىضرفلا دمحأ ىبأ طخ اذهام :كل ليق ولف .كلذ

 عومسملاو عومسملاو عماسلا نايبو ,طايتحالاو ىرحتلا عيمستلا بتاك ىلع نإ مث

 دحأ مسا طاقسإ نم رذحلاو ,همسا تبني نميف لهاستلا ًةبناحيو ,لمتح ريغ ظفلب 05

 ىلع اًدمتعم هتبثأ نكل .هعيمج ىف رضاح ريغ عامسلا ٌتيُِم ناك ن نإف .دساف رض رغل مهنم

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذب سأب الف .هيرضاح نم هريخب قئي نم رابخإ

 خسن نمو هعامس لقن نم ٌدعنمو هايإ هنامتك هب حيبقف .هباتك ىف هعامس َتَيَن نم نإ مث

 لولغو كابإ» : :لاق هنأ «ىرهزلا» نع انيور .هب ٌىطبي الف هايإ هراعأ اذإو .باتكلا

 نع انيورو . '"'«اهياحصأ نع اهسبح :لاق ؟بتكلا لولغ امو :هل ليق .بتكلا

 نم الو عرولا لهأ لاعف نم سيل :لاق هنأ هنع هللا ىضر «ٍِضاّيِع نب ليضفلا»

 ىفو- هسفن ملظ دقف كلذ لعف نمو .هنع هّسيحيف لجر َعامس ذخأي نأ .ءاكحلا لاعف

 .«-هيلع هسبحيف هباتكو لجر عامس ذخأي نأ ءاملعلا لاعف [و/09] نم الو :ةياور

 ىلإ اىاحتف ءايإ هعنم اًعامس ةفوكلاب ٍلجر ىلع ىعُدا الجر نأ انيور دقف ءهايإ هعنم نإف

 نم ناك (ف :كّبتك انيلإ جرخأ» : : باتكلا بحاصل لاقف «ثايغ نب صفح» اهيضاق

 [هنم عومسملاو عماسلا] 17١: حاضياإلاو دييقتلا ةعوبطمب حالصلا نبا نتمو ,ةعوبطملا خسنلا ىف )١(

 عماسلا نايبو» :ىوونلا بيرقت ىفو .كلذك سيلو ..اًرركم هوبسح خاسنلا لعلو .عومسملا :طاقسإب

 ا «عومسملاو عمسملاو

 ١51/7 ةرصبتلاو 5٠١. حاضيإلاو دييقتلا :رظنا (؟)

 .1517/:(ةعامج نبا ردبلل ملكتملاو عماسلا ةركذت) نم ,ةجاحلا دنع بتكلا ةراعإ لصف رظناو



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم نكي

 :«دالخ نب ا» لاق .«هنم كانيفعأ هّطخب ناك امو ,كانمزلأ كدي ٌطخب لجرلا اذه عابس
 نم نسحأ مك بابلا اذه ىف ءىجي ال :لاقف ءاذه نع ىريبزلا هتلادبع ابأ تلأس»

 لاقو :دالخ نبا لاق «هعم هبحاص عامتساب هاضر ىلع ٌلاد باتكلا بحاص طخ نأل ءاذه

 قاحسإ نب ليعامسإ نع «[9ظفاحلا ركبوبأ] ٌبيطخلا» ىورو 0 ءىشب سيل :ه

 ىف هعامس ناك نإ” :هيلع ىعّدملل لاق مث : يلم قرطأف كلذ ىف هيلإ هك وحت هنأ 0

 .“ملعأ تنأف كريغ خب كباتك ىف هعامس ناك نإو .هريعت نأ كمزليف كطخب كباتك

 ,ةفينح ىبأ باحصأ نم لوألا ةقبطلا ىف دودعم 1! «ثايغ نب صفح » :تلق

 ناسل «قاحسإ نب ليعاسإ»و ؛ىعفاشلا باحصأ ةمئأ نم «ىريبزلا هلادبع وبأ»و
 عامس نأ ىلإ اهلصاح عجريو «كلذ ىف ماوقأ تدضاعت دقو .مهمامإو كلام باحصأ

 هتهجو مث ٠ .ههجو ىل نيبي ال ناك دقو .هايإ ةتراعإ همزليف هاضرب هباتك ىف تبث اذإ هريغ

 مزلي اك .هلام لذي هيف ناك نإو ,هنوَح ا اهؤادأ هيلعف .هدنع هل ٍةداهش ةلزنم كلذ نأب

 *ءاهئادأل مكحلا سلجم ىلإ ىعسلاب ,هسفن ٌلذب هيف ناك نإو اهؤادأ ٍةداهشلا ّلمحتم
 .ىلاعت كرابت هللا دنع ملعلاو

 .(عامسلا عنم) /م5/ف 44 : لصافلا ثدحملا )١(

 طقس .ظفاحلا ركبوبأ] :(غ) شماه ىلع ءاجو .اقحل ( ص ) شماهب فيضأو ( ص .غ) نتم نم طقس (؟)

 .[ىدادغبلا بيطنخملا وه ءظفاحلا ركبوبأو .خيشلا لصأ نم

 .ه181١ةنس ىفوت-[نآرقلا ماكحأ بحاص .ىكلام وهو .دادغب ىضاق ناك] :( ص) شماه ىلع (5)

 .فيحصت [ثايغ نب رفعج] 15١: (ع).ةعوبطمو .ةيدنطا ىف (؟)

 ةفوكلا مث دادغب ىضاق «ىفوكلا رمع ىبأ ,ىعخنلا ةيواعم نب قلط نب تايغ نب صفخ» ةمجرت رظنا
 ةركذتو 45١, تا ١88/4 دادغب خيرات) - ه914١ ,ةفينح ىبأ باحصأ ةلج نم ,ةودقلا مامإلا ظفاحلا

 .ةتسلا دنع هثيدح 4١0/79( بيذهتلا بيذهتو 78 :ةيهبلا دئاوفلاو 197/١ ظافحلا

 : نساحملا *

 حلاصملا نم اذه لثم نأ وهو «حالصلا نبا» لاق ام ريغ ههيجوت .ىف ىدنع :ةدئاف»

 هفاعسإب همازلإ ىضتقي .هيلإ جاتحملاو جاتحملا نيب ةقلع لوصح عم اهيلإ جاتحي ىتلا ةماعلا

 - (نيحيحصلا) ىف تبث دقو .راحلا عوذج عضول رادحجلا ةراعإ : هلصأ .هدصقم ف



 "8  هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ىف : نورشعلاو سماخلا عونلا

 اذكهو .ةيضرملا ةلباقملا دعب الإ هتخسن ىلإ هّعامس لقني الف ٌباتكلا خسن اذإ مث

 ءءادتبا عامسلا دنع اهيف هتبثي وأ خسنلا نم ءىش ىلإ اًعامس لقني نأ دحأل ىغبني ال

 نيبي نأ الإ ؛ةلّباقملا ريغ ةخسنلا كلتب ٌدحأ رتغي اليك ,عومسملاب ةيضرملا ةلباقملا دعب الإ

 .ملعأ هللاو ؛ةلباقم ريغ ةخسنلا نوك [ظ/05] ,هدنعو لقنلا عم

 تدي امل ها

 ةلباقم مث .هللا همحر عمسملا لصأ ىلع لبوق لصأب ةلباقملا تغلب :ىسافلا نبا طخب (غ) شماه ىلع )١(

 .رشع سماخلا .سلجملا ىف قءارقب اًعامس تغلبو .ةيناث

 كلذ بوجوب لاقو ."”هيف ثيدحلا .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ قيرط نم امهريغو -
 ,ةيراعلاب راجلا مزلي ناك اذإو .هنع هللا ىضر ىعفاشلا ىلوق دحأ وهو .ءاملعلا نم عمج

 نأكو .ىَلوُأ ,ةيرعلا اود مدع عم باتكلا ٌبحاص مزلي نألف .بلاغلا ىف عوذجلا ماود عم

 قرفلا نكل .اهيلع قفتم اهنأ ةهج نم ةداهشلا ءادأ ىلع هّساق امنإ حالصلا ّنبا خيشلا

 مل ولف .ةصاخلاو ةماعلا رومألا ماظن وه ىذلا مكحلاب قلعتي اقح ةداهشلا ىف نأ امهنيب

 سايقلا ىف ٌبرقألاو .هيف نحن اميف ةيراعلا فالخب .ءاظنلا اذه لّطعتَ ِءادألا موزلب لقي

 انيِب انأل ءبهذملا ىف حوجرم لوق ىلع تجرخت :لاقي الو .هتركذ ام هيجوتلاو

 ا" ظ/379 «تهتنا -هيف نحن اميف مازلإلا ناحجر ىضتقت ىتلا ةيولوألا

 ىف ةبشخ زرغي نأ هراج راج عنمي ال“ :ِلكك لوسر لاق .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح )١(
 ."ةرادج

. 

 باتك ىف (م) هجرخأو .هرادج ىف ةبشخ زرغي نأ هراج راج عنمي ال باب .ملاظملا باتك ىف (خ) هجرخأ
 .راجلا رادج ىف بشخلا زرغ باب .ةاقاسملا

 .(15/؟ ىوارلا بيردت) ىف ىطويسلا هنع .هلقن (؟)

 1 13 ا طم طقس داس محل ا ل. سنو ب مص صنع مع م دب... يده وو طق جب جديع دعمنا مجاعم



 نورشعلاو سداسلا عونلا

 كلذب قلعتي امو هئادأ طرشو ثيدحلا ةياور ةفص ىف

 .هلبق نيعونلا نمض ىف هنم ريثك نايب قبس دقو

 ديدشتلا بهاذم نمو : :اوطرفف نورخآ اهيف لهاستو ءاوطرقأف ةياورلا ىف موق دّدش

 نع ٌئورم كلذو هركذتو هظفح نم ىوارلا هاور ايف الإ ةجُح ال :لاق نم ٌبهذم
 قالديصلا ركب وبأ» ىعفاشلا باحصأ نم هيلإ بهذو .اهنع هللا ىضر ةفينح ىبأو كلام

 :"7(ىزورملا

 نم هجرخأو هّياتك راعأ ول هنأ ريغ ,هباتك ىلع ةياورلا ىف دامتعالاز اجأ نم ٌبهذم اهنمو
 ىف ءاهلاطبإو ءلهاستلا ,لهأ نع ٌبهاذمل انتياكح تقبس دقو .هنع هتبيغل هنم ةياو رلا ري مل هدي

 موق لمهاسلا لهأ نمو .لمحتلاو ذخألا هوجو حرش نم مدقتأسم نمض
 هرشلاو لهجلا مهلمح .مهيلإ جيتحاو َّنسلا ىف اونعط اذإ ىتح ءاونواهتو ٌةفنصم اًبتك اوعمس

 مكاحلا» مهذعف ٠ ةلباقم الو ةحيحص ريغ ةراعتسم وأ ةأرتشم خسن نم اهوور نأ ىلع

 اهتياور ىف مهنأ نومهوتي مهو :لاق .نيحورجملا تاقبط ىف « ظفاحلا هللا دبع وبأ
 نيفو رعملاو ءايلعلا رباكأ نم موق هاطاعتو سانلا ىف رثك امم اذهو :لاقو .نوقداص

 .حالصلاب

 عم ,هتياو رب جاجتحالا كرت «ىرصللا ةعيط نب هللا دبع » نيلهاستملا نمو :تلق

 نم هوعمس ءزج مهعم اًموق ىأر هنأ ' '«ناسح نب ىيحي» نع َرِكُذ .هلهاستل ,هتلالج

 ءاجف .ةعيط نبا ثيدح نم دحاو [و/٠6] ٌتيدح هيف سيل اذإف هيف رظنف «ةعيط نبا»

 .101/1-509؟ :تيغملا حتفو ١71/7 :ىقارعلا ةرصبت رظنا 00(

 عبرأ نع ه8١7ت .ىرصملا ىسينتلا ايركزوبأ (غ) شماه نم [ىعفاشلا هنع ىور .ىسينتلا وه] (؟)
 .[ناسح ىبأ] نب ىيحي ايركزويأ ,ىسينتلا :بابللا ةعبط ىف عقوو (ربعلاو .ةصالخلاو ,بيذهتلا) .ةنس نيتسو

 لكل



 ,كثيدح نم اذه :نولوقيف باتكب '''ىنوئيجي ؟ عنصأ ام :لاقف .كلذب هربخأف ةعيط نبا

 ."«هب مهثدحأف

 :لوقيف باتك وأ ٍءزجب ٌبلاطلا مهدحأ ىلإ ءىجي .*اننامز خويش نم ّعقاو اذه لشد
 ٌةقثلا هل لصحت ثيحب ثحبي نأ ريغ نم هل اًدلقم هيلع هتءارق نم هنكميف .كئياور اذه
 .كلذ ةحصب

 ىف ىوارلا ماق اذإف .طيرفتلاو طارفإلا نيب طسوتلا وهو ,روهمجلا هيلع ام باوصلاو
 ىذلا هجولا ىلع هّعامس طبّصو هّياتك لّياقو .هُحرش مدقت ىذلا طرشلاب لمحتلاو ذخألا

 هرمأ نم ٌُبلاغلا ناك اذإ هنع باغو هراعأ نإو .هنم ةياورلا هل .تزاج ,هّركذ قبس
 ٌءىش ريغ ول .بلاغلا ىف هيلع ىفخي ال نم ناك اذإ اميسال .ليدبتلاو رييغتلا نم هتمالس

 اذإف ,ٌنَظلا بلاغ ىلع ةياورلا باب ىف ٌدامتعالا نأل كاذو .ُةليدبتو هرييغت ءلّدبو هنم
 .ملعأ هللاو ؛هيلع ٌديِزَم طرتشُي مو .ًاَرْجأ لصح

 .(دييقتلاو ةيافكلا) ىتعوبطم ىفو ,خسنلا ىف همسر اذكه )١(

 نب ىبحي تعمس :لاق ءدامح نب ميعن قيرط نم ,نيحورجملا نم عباسلا عونلا ىف :نابح نبا هدنسأ (؟)

 1 .[باتكب نوئيجي] هيفو 191/١ هركذف “ءلوقي ناسح

 نمي جاجتحالا كرت باب ةيافكلا) .دامح نب ميعن ىلإ هدنسب ميهاربإ نب رمع مزاح ىبأ قيرط نم بيطخلاو

 .(16١؟ :ةياورلا ىف لهاستلاب فرع

 ْ : نساحملا 2

 عقاولاك سيل. ءانئامزو هِنامز خويمش نم عقاولاف :رظن هيفو .حالصلا نبا لاق اذك»
 ٌبولطملا اغإو ,.هلاجر ىلإ روظنم ريغ نامزلا اذه 2 دنسلا نأل ؛هراظنأو ةعيط يك نبا نم

 و « ىهتنا - كلذل دشري ام مدقت دقو ةلسلسلا ءاَقب

 5١8/7(. ثيغملا حتف) هعم رظناو -



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم ضل

 :تاعيرفت

 نينومأملاب ناعتساو ,هثدح نم مف نم هّئيدح ظفحي مو اًريرض ىوارلا ناك اذإ :اهُدحأ
 ىلع كلذ ىف طاتحاو هيلع هنم ٍةءارقلا ىف هتياور دنع مث هباتك ظفحو هعامس طبض ىف

 ىلوأ هنأ ريغ .هتياور تحص .رييغتلا نم ةمالسلاب ٌنظلا هعم ّلصحي ثيحب .هلاح بسح

 نم عامسلاو» .: :«ظفاحلا بيطخلا» لاق .”ريصبلا نم كلذ ٍلثم نم عنملاو فالخلاب

 ةبااثع ءارهل بيك هنكل ءهنم هاعمس ام ٍثّدحملا نم اظفحي م نيذللا ريرضلاو مألا ريصبلا

 ."''هلعأ هللاو .« مهضعب هيف ٌصخرو .ءاملعلا نم دحاو ريغ هنم عنم دق .ةدحاو

 ةلياقم ىه الو .هعامس اهيف سيل ةخسن نم هتياور دارأ مث اًباتك عمس اذإ :ىناثلا

 مامإلا» مب عطق [ظ/٠ ] .كلذ هل زجي مل .هخيش ىلع اهنم عمس هنأ ريغ ,هعامس ٍةخسنب
 ىور وأ هخيش امس اهيف ناك ول كلذكو .هنع انغلب ايف «هيقفلا غابصلا نب رصن وبأ

 نأ م نمي ال ذإ ءكلذ درج ىلع اًدامتعا اهنم ٌةياورلا هل زوجي الف .هخيش نع ةقث اهنم

 كلذ قادصم ىكح دق «بيطخلا» ٌتدجو مث .هعامس ةخسن ىف تسيل ٌدئاوز اهيف نوكي

 دجو وأ .هٌعامس هيف بّتكُي لو ثّدحملا ّلصأ دّجو اذإ ايف ركذف ,ثيدحلا لهأ رثكأ نع

 .77؟8 :هظفح ءوسل هبتك ىف ةياورلا ىلع هلوعم ناك نميف لوقلا باب :ةيافكلا )١(

 .؟67 (ىمألاو ريرضلا نيقلت ىف لوقلا باب :ةيافكلا) ىف هعم رظناو

 هنأل .زاوجلاب ىلْوُأ ىمعألا نوكيف ,ريصبلا ريصقت ةهج نم ةيولوألا عنمت دق :ةدئاف»
 .ظر١٠ «تهتنا 1 هتعاطتساب قأ

 .ءءاوس اههف امل بتك ام ىلع داهتعالا ناك اذإ :ٌرجح نيا - انخيش لاقو :فاضأو ,ىواخسلا هلقن )١(

 ىف فالخلا صخ دق «ىعفارلا» نأ ىلع .اهسكع وأ رييغتلا نم ةمالسلا هنظ ىلع بلغي امهباتك ىلع فقاولا ذإ

 فالخلا ىفن ىفو .هطرشب ىنعي .فالخ الب هيوري نأ هلف هليق هعمس ام امأف .ىمعلا دعب هعمس اب ريرضلا
 .0608/9 ثيغملا حتف) «فقوت



 اوعنم ثيدحلا باحصأ ةماع نأ ٠ ءاهتحص ىلإ هسفن نكست خيشلا نع تبتك ةخسن

 «قاسربلا ركب نبدمحو .ىنايتخسلا بويأ» نع ءاجو .كلذ نم هتياور نم

 .(37هيف ٌصخرتلا

 زوجيف ,كلذ وحن وأ هتايورمل ةماع هخيش نم ٌةزاجإ هل نوكي نأ الإ مهللا : "تلق

 ظفلب ةزاجإلاب تادايزلا كلت ةياور نم ٌرثكأ هيف سيل ذإ ءاهنم ةياورلا ذئنيح هل

 ىف هلثم عقي ٌبيرق كلذ ىف ٌرمألاو ؛اهيف "”ةزاجالل نايب ريغ نم «انثدح» وأ «انربخأ»

 عقيل .'"ةزاجإلا نع عابس َّلك ىف ىنغ ال هنأ مدقت ايف انيكح دقو .حماستلا لح

 م نإو ,ةزاجإلاب اًيورم ,َرثكأ وأ ٍتاملك نم هريغو وهسلا ِهجو ىلع عامسلا ىف طقسي ام

 خيش ىلع ةعومسم ىه وأ ,هخيش خيش عامس ةخسنلا ىف ىذلا ناك نإف .اهظفل ركذُي

 ةزاجإ هل نوكت نأ ؛ ءاهنم هتياور ىف ذئنيح هل ىغينيف ءهخيش خيش نع ةيورم وأ .هخيش ٠

 هلو -هل هللا اناده ٌنسح يسيت اذهو ؛هخيش نم ةلماش ٌةزاجإ هخيشلو ,هخيشش نم ةلماش

 .ملعأ هللاو ءاّدج اننامز ىف ٌةَّسام هيلإ ةجاحلاو -ٌدمحلا

 نم كلذ ظفح امنِإ ناك نإف : رظن ,هظفحي ام ٌفالخ هباتك ىف ٌظفاحلا دجو اذإ : ثلاثلا

 ىف ام نود هظفح دمتعيلف ِثّدحملا مف نم هظفَح ناك نإو ,هباتك ىف ام ىلإ ٌعجريلف هباتك

 ىباتك ىفو ءاذك ىظفح» : لوقيف .هتياور ىف نيرمألا ركذي نأ نسحو .ككشتي مل اذإ هب هباتك

 :لقيلف ,ظاَفحلا ضعب هظفحي ايف هفلاخ اذإ اذكهو .هريغو «ةبعش» لعف اذكه «اذك .

 نم اذه هبش وأ «اذكو اذك ىريغ هيف لاق :وأ .نالف هيف لاقو ءاذكو اذك ىظفح»

 .ملعأ هللاو ؛هريغو «ىروثلا نايفُس» لعف كلذك .مالكلا

 « ةفينح ىبأ» نعف ,كلذ هعامسل ركاذ ريغ وهو هباتك ىف هعامس دجو اذإ : عبارلا

 ىعفاشلا ٌبهذمو .هتياور هل زوجي ال هنأ هللا همر «ىعفاشلا» باحصأ ضعبو هللا همحر

 .هتياور هل زوجي هنأ ءدمحمو فسوي ىبأو ,هباحصأ رثكأو

 ثّدحملا لصأ دجو مث اهظفحي م ثيداحأ خويشلا ضعب نم عمس نميف لوقلا باب) ؟07 :ةيافكلا )١(

 (...هعارس اهيف بتكي مو اهب
 .خا.هنع هلا ىضر ىلمملا انخيش .فلؤملا لاق :(غ) شماه ىلع )١(

 [ةزاجإلاب] ( ص) ىف (5)
 [ةزاجإلا نم] :(ص) ىف (8)



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم نك

 ىوارلا داتعا زاوج ىف ءاًبيرق قباسلا فالخلا ىلع نبي نأ ىغبني فالخلا اذه :تلق
 ناك امكف ,عومسملا طبضك عامسلا ,لصأ طْبَض ّنإف .هعمس ام ٍطبض ىف هباتك ىلع
 طبض ىف ٍنوصملا باتكلا ىلع ٍدامتعالا ٌريوجت .ثيدحلا .لهأ ٌرثكأ هيلع امو ٌحيحصلا
 كلذك ؛اًنيدح اًثيدح هتيداحأ ركذي ال ناك نإو ,هيف ام ىوري نأ هل ٌروجي تح ٠ ,عومسملا
 ُباتكلاو .هب قئي نم َّطَخب وأ هطخب عامسلا نوكي نأ وهو ,هطرش َدِجَو اذإ اذه ْنكيل

 وحن ىلع ههيلإ ريبتلاو ريوذقلا قرطت نم كلذ ةمالس َنظلا ىلع باغي ثيحب نوصم
 ديف ككشت نإف .هتحص ىلإ هّسفن ٌتنكسو هيف ككشتي م اذإ اذهو .كلذ ىف هركذ قبس ام
 .ملعأ هللاو ؛*هيلع دامتعالا زجي م

 اًقراع ملاع نكي مل نإف ,هظفل نود هانعم ىلع هعمس ام دياور دارأ اذإ : سماخلا
 هنأ ٌفالخ الف ءاهنيب توافتلا ريداقم اريصب .اهيناعم ليحي امب اريبخ ءاهدصاقمو ظافلألاب
 [ظ,/1١1] ريغ نم هعمس ىذلا ظفللا ىلع الإ هعمس ام ىوري الأ هيلعو .كلذ هل ٌروجي ال
 ثيدحلا ٌباحصأو ٌفلسلا هيف فلتخا امم اذهف هكلذب اقراع اًناع ناك اذإ امأف .رييغت
 نم نييلوصألاو ٍءاهقفلا نم ةفئاطو .نيئّدحملا ضعب هزوجف ؛لوصألاو هقفلا ٌبابرأو

 ."'هريغ ىف هزاجأو لَك هلا لوسر ٍثيدح ىف مهضعب هعنمو ''!.مهريغو نييعفاشلا )3 هت

 ظفللا ةاعارم بجي هنأ دازو .عنملاو زاوجلا :نيلوقلا نيذه «لاطب نبا» ىكح] : (غ) شماه ىلع )0(

 ناك اذإ امأف .ريغي الف ,ليؤأتلل المتحم وأ اًضماغ هانعم نوكي نأ لثم ,هرييغتب سبللا عوقو فاخأ اذإ

 باتك ىور اذإ هنأ ,نيرخأتملا حالطصا ىف عقو اممو :خيشلا لاق] :(غ) ةخسنب ةقصلم ةقرو ىلع )0
 -اذإف .فنصملا ىلإ اولصي نأ ىلإ ,عاونأ ىلع .اهوبلقو ةاورلا ءامسأ ىف اوفرصت .طئاسو هنيبو اننيب بفنصم

 ب مسي ييييييييييييييييييييييييييييييححييييييب يبي سس اك

 نإو .نسحي الف عابسلا ىف كش هنأ دارملا ناك نإف .كشلا نم ٌدشأ ملعلا مدع :ةدئاف»
 ىلإ ةجاح الف .هجرخي ٍةمالسلا نظ ٌةيلفف .هوحنو ٍريوزتلا يقرطت يف كش هنأ دارملا ناك
 .ةيوارلا هعمس نمل زوجي هنإف .ةعامس ىوارلا ىسن اذإ اب مهضعب ههبشو .هدعب ديق
 .ركذتم ميغ هيف نحن ايف ىوارلا نأل .ةييشتلا اذه عصي الو .هجيش نايسن هرضي الو

 وما » تهتنا - سان ةلصأ نكلو ركذتم ةروكذملا ةروصلا ىفو
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 ظفللا ىنعم ىّدأ هنأب اًعطاق .هانفصو امب اًناع ناك اذإ عيمجلا ىف كلذ ٌراوج ٌحصألاو
 ريثكو .نيلوألا فلسلاو ةباحصلا ٌلاوحأ هب دهشت ىذلا وه كلذ نأل ؛هغلب ىذلا

1 

 ناك مهوعم نأل الإ كلذ امو ''!«ةفلتخم ظافلأب دحاو رمأ ىف اًدحاو ىنعم نولقني اوناك ام

 .*ظفللا نود ىنعملا ىلع

 ةياورلا طورش هيف ظفحي نأ ىغبني هنأ :امهدحأ :ناثحب هيف اذهو .رييغت ريغ نم هظفل اوعبت هيلإ اولصو -

 م وأ كلذ زجتسي مل هنع ريبعتلا دارأ ول هنع ىورملا لعل تارابعب ةياورلا هذه ىف ربعي نم انيأر دقف .نعملاب
 ”نالف نبا-نالف انربخأ“ :خيشلا لوقي نأ هلاثم .كلذ عاريلف ىنعملاب ةياورلا نع جراخ اذهف ,هتسحتسي

 ول ىتلا ميظعتلا ظافلأ نم كلذ ريغ ىلإ ”نامزلا دحوأ ةمالعلا مامإلا انأ لاق ,نالف انأ“ :هنع ىوارلا لوقيف

 هنأ زوجيام هيلع لمحي نأ غوسي فيكف ءاه الهأ هنع ٌىورملا ىري الو اهراتخيال دق خيشلا ىلع تضرع
 هنأو «ةبترملا هذهب هخيش نع ىوارلا اذه ريخأ دقو ,ةيترملا هذهب صخشلا كلذل ةراشإ هذه نإ مث ؟هاري ال

 ةمجرتلا ىلإ ةبسنلاب ناضقنلاو ةدايزلا مدع ىنعملاب ةياورلا ىف اوطرتشا لوصألا بابرأ نأ كلذ نمو ؛اهب دهاش

 عارسلا خ خيرات هيف ديزيو صخش نع ةياورلا ركذيف .كلذ مزتلي ال دق ثيدحلا لهأ ضعب ىرنو .هنع مجرتملاو

 .هأرقي مل وأ كلذ عمسي مل نإو ؛نالف جيرختب وأ نالف ةءارقب :هيف داز ارو .خيشلا هركذي مل نإو .هملعي ناك اذإ

 .لوصألا لهأ نوناق ىلع ىرجي الف .ىنعمو اًظفل هلمحي اع ةدايز اذه لكو
 ' :هيف رظني نأ ىغبني ءفنصملا ىلإ مهوصو دعب ,ظافلألل رييغتلا مدع نم هيلع اوحلطصا ىذلا :ىناثلا ثحبلا

 نإو هنأل عنتمم هنأب رعشي ام مهضعب مالك ىفو ؟لوألا ليبس ىلع حالطصا وه وأ بوجولا ليبس ىلع وه له

 ايف اذه زيوجت ىضتقي هنأ هيف ام لقأو ءفعض هيف مالك اذهو .فينصتلا رييغت هل سيلف ءىنعملاب ةياورلا هل ناك
 ىلع اًيراج اذه سيلو ,مدقتملا فينصتلا رييغت هيف سيل هنإف ءانجيراختو انئازجأ ىلإ ةمدقتملا تافنصملا نم لقني

 اهانلقن وأ اهيف اهانيور ءاوس ,ةفنصملا بتكلا ىلإ ءاهتنالا دعب ظافلألا ريغت الأ ىلع حالطصالا نإف حالطصالا

 . .[ةرط. /اهنم
 -(ىذمرتلا حرش ءىذوحألا) ىف ىبرعلا نبا ركبوبأ لاق]1:ىسافلا نباطخب(غ)شماه ىلع )١(

 : نساحملا 3

 ىف (ةباحصلا ةفرعم) هباتك ىف «ميعن وبأ» هركذ ام ةنسلا نم كلذ ُدتسو :ةدئاف»

 نع ٠ ,ىثيللا ةميكأ نب ناهيلس نب هقادبع نب بوقعي ىلإ هدنسي ,ةميكأ نب نايلس ةمجرت

 انإ ءهقلا لوسر اي انُمأو تنأ انيبأب :هل انلقف لك هللا لوسر انيتأ :لاق هدج نع هيبأ

 اومرحُت ملو ءاًمارح اوُلحت مل اذإ” : لاقف .ه ءانعمس ابك هّيدؤن نأ ردقن الف ثيدحلا كنم عمسنل

 -.(ةباحصلا ةفرعم)هباتك ىف «هدنم ٌنبا» هركذو '.سأبالف ىنعملا متبصأو الالح

 ةميكأ نب ناهيلس نب هقادبع نب بوقعي ىلإ هدنسب (ليذملا ليذ نم بختنملا) ىف ىربطلا هجرخأ )١(
 هدانسإب ىربطلا قيرط نم ظفللا اذهب بيطخلا هجرخأو .رئاخذ ىلوأ ط (2826 ص) هدج نع هيبأ نع ىئيللا

 .(ىنعلا ىلع ثيذحلا ةياور ةزاجإ ىف ةجحلا ركذ باب ١919 :ةيافكلا)
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 نوطب هتنمضت ايف ملعن ايف يانا هارجأ الو اًيراج هارن ال ٌفالخلا اذه نإ مث
 َرخآ اظفل هيف هلدب تبثُيو ,فنصم باتك نم ٍءىش ظفل ريغي نأ ٍدحأل سيلف .بتكلا
 ٍدومجلاو ظافلألا ٍطبض ىف هيلع ناك امل صخر نم اهيف صْحَر ىنعملاب ةياورلا لب .هانعب
 .بتكلاو قاروألا نوطب هيلع تلمتشا اميف دوجوم ريغ كلذو ؛بصنلاو جرحلا نم اهيلع
 .ملعأ هللاو ؛هريغ فينصت رييغت كله سيلف ٍظفللا رييغت كلم نإ هنألو

 اذه وحن وأ .لاق ابك وأ :لوقي نأب هعبتي نأ ىنعملاب اثيدح ىور نمل ىغبني : سداسلا
 : ءسنأو ءادردلا ىبأو دوعسم نبا نع ةباحصلا نم كلذ ّن َىور .ظافلألا نم كلذ هبشأ امو

 1 ,مالكلا ىناعمب قلخللا ملعأو ناسللا ُبابرأ ةباحصلاو” :«بيطخلا» لاق * .مهنع هللا ىضر

 هيلع ليلدلاو .مهريغل كلذ سيو اًطق ىنعملاب هولقن نأ ةباحصلل نأ حيحصلاو» :هانعمبوأ هظفلب ثيدحلا لقن ىف <
 ش .[ملعأ هقلاو .ىنعملا ىلع هلوقل لقن اذهو ءاذك نع ىهنو ءاذكب و هقا لوسر رمأ :اولاق مهلك ةباحصلا نأ

 زنجي ملو ثيدحلا ىف ناصقنلا زاجأ نمع ةياورلا ركذ :بيطخلا ةيافك :بابلا اذه ىف رظناو -
 .517/7 ثيغملا حتفو ١74 : ضايع عاملإو .144 ةدايزلا

 عبسأ اك اك هّيورأ نأ عيطتسأ ال ثيدحلا كنم عمسأ ىنإ :هللا لوسر اي تلق” : هظفلو -

 مارح آولحت مل اذإ" : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ءاقرح صقنيوأ افرح ديري .كنم

 -> نسحلا ىبأ نب نسحلل كلذ ركّذف :لاق “سأب الف ىنعملا متبصأو ءالالح اومرحت الو
 - نع هلياقمو ٌناوجلا نسحلا ٌبهذم نأ ىلع لدي اذهو .“انثدح ام اذه الول” :لاقف

 ظرلالا .« تهتنا  ”فدارم ظفلب زوجي :ليقو .نيريس نبا

 .ىثيللا ةميكأ نب ميلس ةمجرت ىف .هدعب ىذلاو .ثيدحلا اذهل رجح نبا جيرخت ىلع لباقو )١(
 ىف ةميكأ نب ناميلس ةمججرتو (؟7/7١ ىرابلا حتف) رظناو ١74/8 (7491 ةمجرت لوأ ق :ةباصإلا)

 .قيلخلل داشرإلا

 | : نساحملا د

 همهغ اك ىنعملاب ثيدحلا لقن اوزوج مهنأب .ءالؤه نع لقنلا كلذ ىف سيل :ةدئاف»

 والا «تهتنا - همهف محصي ال نم ضعب

 طقن رييغت ىف ءاج ام نايب) و فلا (فرحب فرح لاو زج م نع املا ركذ : .ةيافكلا) ىف رظناوأ -

 سل 00 دوه ©© هغ .ءعسشتننأأ “ عئىدحو ل
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00000000006060 
 نم ىنعملا ىلع ةياورلا ىف اب مهتفرعمل للزلا نم افوخت الإ "١كلذ نولوقي اونوكي مو
 .""“رطخلا
 :لاق 0 ,هيف ف كشي هجو ع اهأرقفأ هؤ رقي ايف ىراقلا عا هبتشا اذإو ا

 ظفلب كلذ !ذ كارفإ طرتشي ال مث ناب اذإ هنع اهياوص ةيأور ىف نإ قرارا 0.

 .ملعأ هللاو ؛اًبيرق هانّيب امل ,ةزاجإلا

 لهأ فلتخا ؟ ضعب نود هضعب ٌةياورو دحاولا ثيدحلا راصتخا زوجي له : عياسلا

 مهنمو .اًقلطم ىنعملاب لقتلا نم عنم اب لوقلا ىلع ًءانب اًفلطم كلذ عنم نم مهنمف : :هيف ملعلا

 مو ءىرخأ ةرم ماهتلا ىلع ه هأور دق نكي م اذإ ا*'«ىنعملاب لقنلا هزيوجت عم كلذ نم عنم نم

انيور دقو .لصفُي مو قلطأو كلذ زوج نم مهنمو .ماهتلا ىلع هاور دق هريغ نأ ملعي
 نع 

 * هيف درت الو تئش ام ثيدحلا نم ضصقنا :لاق هنأ «دهاج»

 اع اًريمتم هكرت ام ناك اذإ ,فراعلا ماعلا نم كلذ زوجي هنأو ليصفتلا حيحصلاو

 كرت ام كري هلق اف لادا نت لو الا لت ال ثيحب هب قاتم ريخ هل

 ةلزنم - هذه ةلاحلاو  هكرت ىذلا نأل ؛ىنعملاب لقنلا زجي م نإو زوجي نأ ىغبني اذهف

 .(ص) نم طقس )١(

 5 :(ىنعملا ىلع ةياورلا ةزاجإ ىلإ بهذي ناك نم ركذ) :ةيافكلا (؟)
 .خ [هنع هللا ىضر انخيش فلؤملا لاق] غ شماه ىلعو .(ع ,ءص .غ) نتم نم (9)

 2.189 : ةيافكلا رظنا ()

 م نإو .زوجي الف ؛ ءرصتخي م ول ىنعملا ريغي امم ثيدحلا راصتخا ناك نإ : :خيشلا لاق] (غ) شماه ىلع (4)

 ىف ةياورلا ةدمع نأل زاوجلا برقألاف , ءامهدحأ ىلع رصتقيف «نيينعم ىف نيلقتسم نيظفل ركذي نأ لثم ,ىنعملا ريغي

 نإف ؛عنملل هجو الف لصاح قدصلا ,هانركذ ام لثم ىفو .بذكلا ميرحتلا ىف اهتدمعو ,قدصلا وه زيوجتلا

 .[ىنعملاب ةياورلا زاوج نع جراخ وهف «ىنعملاب لخي ال رييغت ىلإ كلذ جاتحا

 حمس سا

 :نساحملا *

 طخب .«ظفللا فالخب ىنعملا نكلو .ةغللا ىف فرصتلا راصتخالا نأل .رظن هيف»

 .(و/١7) شماه ىلع خيشلا
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 ا"رخآلاب اههدحأل قلعت ال نيرمأ ىف نيلصفنم نيربخ
 مث '"'ءاّمات الوأ هلقن ٌةمهت كلذ ىف هيلإ قرطتي ال ثيحب ةلزنملا عيفر ناك اذإ اذه مث

 ٌبيطخلا» ركذ دقف .كلذك نكي م اذإ امأف .اًمات هلقن مث اًصقان الوأ هلقن وأ ءاّصقان هلقن
 نأ .ناصقنلا ىلع ىرخأ ةرم هاور نإ فاخو ,مامتلا لع اًئيدح ىور نم نأ «ظفاحلا
 ٍطبض هل ثيدحلا ىقاب ىاتلا ىف ىسن هنأ وأ ,هعمس نكي مل ام ةرم لوأ ىف داز هنأب مهن
 ميلُس حتفلاوبأ ٌمامإلا» ركذو ' "'.هسفن نع نَا هذه ىفني نأ هيلع ٌبجاوف ,هطّلغ ةرثكو
 .همات لقني نأ دارأ مث ربخلا ضعب ىور نم نأ [ظ/11] «ُيقفلا ءىزارلا ٌبويأ نب
 .اهتامتكو ةدايزلا 17 ىف هل اًرْذُع كلذ ناك .هثيدح ىف داز هنأب مهتي نم ناكو

 ناك اذإ ,مات ريغ تيدحلا يوري نأ ءادتبالا نم هل سيلف .هلاح اذه ناك نم : : تلق
 هب جاجتحالا زِّيح نم هّيقاب جرخأ ءاّصقان الوأ هاور اذإ هنأل .همامت ٌءادأ هيلع نيعت دق

 )١( ,ثيدحلا راصتخا ىف نويلوصألاو ءاهقفلاو نوثدحملا فلتخا : ضايع ىضاقلا لاق]:(غ) شماه ىلع '
 ملسم» بهذم وهو موق ةلمحلا ىلع هلك اذه زاجأف : : هلاك نود هنم لصفب ثيدحلا ىفو ,ىنعملا ىلع هب ثيدحتلاو 1

 0 ءاطاثم عقوم تارلكلا نم عقي اهيف موق صخرو .«ىراخيلا» ىرحت وهو نورخآ ةلمجلا ىلع هعنمو .«جاجحلا نب
 ”ةلورخآ زّوجو .اّم اقالتخا فلتخي نأ نكمي ام نود .ههبشو .فوقولا ضوع مايقلاو .دوعقلا ضوع سولجلاك
 .«كلام» نع اذه ركذو ب مالسلاو ةالصلا - هيلع هظفل ىف هعنمو للي لوسرلا ظفل ريغ ىف ىنعملا ىلع ثيدحلا

 رهاظلا نيب قرفيو .هدصاقم فرعيو .هيناعمو مالكلا مهفب لقتسي نمم ناك اذإ ىوارلا نأ ىلإ نوققحملا بهذو

 .هانعم اًيلج هف هل مهفن ةناو هاوس هدنع لمتحي مل اذإ ىنعملا ىلع ٌثيدحلا اذهل زئاجف .ءصنلاو لمتحملاو .رهظألاو

 م اذإ ,تيدحلا ضعبب ثيدحلا اوزوج كلذكو .« ىعفاشلاو ةفينح ىبأو كلام» نع اذه ىنعم دحاو ريغ ىكحو

 دحاو لك ءنيرمأ وأ نيمكح ثيدحلا عمج نإ كلذكو .هانعع لخي اًطابترا هدعب الو هلبق ءىشب اًطبترم نكي

 هيلعو ,ةمئألا ٌٍبهاذمو سانلا ةفاك هلك اذه ىلعو .اههدحأب ثيدحلا هلف .رخآلاب طبترم ريغ هسفنب لقتسم

 ءاهمكحب ءازجأ ءازجألا ىلع دحاولا ثيدحلا اولصقو .باوبألا ىلع ثيدحلا ىف مهبتك نوفنصملا فنص
 ىف اًريثك ىراخبلا هلمعو .هتبطخ ىف «ملسم» لوق ىنعم وهو ,لاوطلا ثيداحألا نم نئسلاو تكنلا اوجرختساو

 ةيضقلاو ,ةذفلا ةلاقملاو ,ةدحاولا ةصقلا ىف ,ةفلتخم ظافلأب ِةكَي ىبنلا نع دحاولا ثيدحلا ىور اذهو .هحيحص

 مهسوفن ىف ةلهجلا طلغو ,نسحي ال نم طلست نم بابلا ةياحل نكل .مهدعب نمف ةباحصلا دهع نم .ةروهشملا
 ,ىناعملا ةفرعم ىف لامكلا ةجرد غلبي ال نم ىلع اذه ُلْعِف ذإ ,بابلا اذه دس بجي .روصقلا عم ةفرعملا مهتظو

 .طوطخم .ةرهاقلاب بتكلا راد ٠"(. .ل :لاكإلا ىلع عجور | لايكإلا نم ةرط / قافتاب مارح

 حرشل لاكإلا باتك ىف اذه ىف مالكلا تيضقت دقو : ضايع ىضاقلا لاق هيفو 18١( :عاملإلا) رظناو -
 « .ملسم حيحص

 .[امات] :(ع .ءص) ىفو (غ) نم (0)
 147 :(ةدايزلا زجي ملو ثيدحلا نم ناصقنلا زاجأ نمع ةياورلا ركذ باب) :ةيافكلا (5)



 8 هئادا طرشو ثيدحلا ةياور ةفص ىف : نورشعلاو سداسلا عونلا

 طوقسل هت رمث عيضيف هيف نهتم هّيوري نأ نيبو ءاّسأر هعيضيف ءالصأ هيوري ال نأ نيب رادو

 .ىلاعت هللا دنع ملعلاو ؛هيف ةجحلا

 برقأ زاوجلا ىلإ وهف ,باوبألا ىف "ادقيرفتو دحاولا ثيدحلا َّنتم فّنصملا عيطقت امأو

 نم ولخي الو ,ءثيدح لا ةمئأ نم ٍدحاو ريغو «ىراخبلاو .كلام» هلعف دقو .ُدَعبأ عنملا نمو

 .ملعأ هلاو *؛ةيهارك

 .[اعم ء.حص هعيرفتو] :(غ) شماهب )١(

 .111 (باوبألا ىلع هقيرفتو دحاولا نتملا عيطقت ىف ءاج ام باب :ةيافكلا) ىف رظناو

 كك3ك 1س سسساال

 : نساحملا 2

 ىلع قفاوي حالصلا نبا نأ نظأ ام” :هرصتخم ىف «ىوونلا» لاق :ةدايزو ةدئاف»

 وهو .ليصفتلاب هافدرأ مث .عرفلا ىف فالخلا حالصلا نباو وه قلطأو '٠“ةيهاركلا

 ال امم اذهو .ةياغلاو ءانثتسالاو طرشلا كرتي ىتح ءاقلطم هزاوجب الوق انل نأ ىضتقي

 نكي مل اذإ اب هلبق نالوقلا ديقتيو .هتالاح ةلمج ىلع ليصفتلا لمحي امنإو .دحأ هلوقي

 ربخلا ضعب فذح” :هرصتخم ىف «بجاحلا نبا» لاق مث نمو .ىورملاب قلعت فوذحملل

 ."هوحنو ءانثتسالاو ةياغلا ىف الإ .رثكألا دنع زئاج

 همامتب ثيدحلا قوسي لب «ملسم مامإلا» هلعفي م «ىراخبلا» عينص نم مدقت امو

 ٍةدايز فذح امأو .ةعامج دنع هحيجرت بابسأ ةلمج نم كلذ نأ مدقت دقو .هعطقي الو

 ثيدحلا دانسإ عطقي ناك لب ءاًعروت اًريثك هلعفي «كلام» ناك .عئاش اذهف اهيف كوكشم

 . نإف ءاهب روكذملل قلعت ال ةدايز ءاهيف كوكشملا ةدايزلا فذح نحو .هلصو ىف كش اذإ

 ىف ايارعلا ىف ةصخرلا” :ثيدح ىف «نيصحلا نبدواد» لوقك ,ملعيل كشلا عم اهركّذ قلعت

 ءهفذح غوسي ال امم هيف كوكشملا ناك امل نكلو .كشف “قسوأ ةسمخ نود وأ ,قسوأ ةسمخ

 طظر/7 .«ىهتنا "'كشلا ىلع هركذ

 .(ا ارا ىقارعلا ةرصبت هدعم رظناو (١٠هر//؟ ىوارلا بيردت عم ( ىوونلل بيرقتلا نتم )1(

 (777/9 :ربلادبع نبال ديهمتلا) هعمو (1؟١/؟) ١4 ةّيرعلا عيب ىف ءاج ام باب ,عويبلا ك ءأطوملا (؟)

 رمتلاب بطرلا عيب ميرحت باب (م) .لخنلا سوؤر ىلع رمثلا باب (خ) :نيحيحصلا ىف عويبلا باتك رظناو

 'ش .(119/5 ىرابلا حتف) عم - اهيف كلام مامإلا قيرط نم - .ايارعلا ىنالإ



 رضنلا» نع انيور .فُحصم وأ ناحل ٍةءارقب هثيدح ىوري الأ ثّدحملل ىغبني : نماثلا
 انريخأو ..ةيرعم ٍلصألا نع ثيداحألا هذه تءاج” :لاق .هنع هللا ىضر «ليمش نب

 هقادبع وبأ ''ءىّدَج وبأ مامإلا انأ :لاق هيلع ًةءارق «ىوارفلا ىلاعملا ىبأ نب ركبوبأ» ش
 انأ :لاق ,ىسرافلا نب دمحم نب رفاغلادبع نيسحلاوبأ انأ :لاق ,ىوارفلا لضفلا نب دمحم
 ضعب انأ : .لاق اع نب دمحم ىنثدح : :لاق ىباطخلا دمحم نب دمح ناييلس وبأ مامإلا
 فاخأ ام ٌفوخأ نإ :لوقي ىعمصألا تعمس:لاق ''' ,ىجنسلا ٌدواد ىنأ نع انباحصأ
 بذك نم” م .لوق "”ةلمج ىف لخدي نأ ّوحنلا فرعي مل اذإ ملعلا بلاط ىلع
 اًثيدح هنع ٌتيور امههمف .نحلي نكي مل ٍكي هنأل “رانلا نم هّدعقم أوبتيلف اًدمعتم ىلع
 هيلع تبذك .هيف تنحلو

 نش نم هب ٌصلختي ام ٍةغللاو وحنلا نم ملعتي نأ ثيدحلا بلاط ىلع ّقحف :تلق
 7 ثيدحلا بلط نم” :لاق «ةبعش» نع [و/1] ] انيور .اهترعمو ٍفيرحتلاو نحللا
 نب دامح» نعو .لاق اكوأ -“ 'سأر هل سيل ٌسْنرُي هيلع ٍلجر لثم ُهلثمف ةيبرعلا رصمب
 ريعش ال ةالخم هيلع رامحلا م ,وحنلا فرعي الو ٌتيدحلا بلطي ىذلا لثم” : لاق «ةملس

 نم نإف .طبضلا وأ ملعلا لهأ ٍهاوفأ نم ٌدخألا .هنم ٍةمالسلا ٌليبسف فيحصتلا امأو
 نم َتِلقُي لو ,فيرحتلا هنأش نم ناك .بتكلا وطب نم هملعتو هَّدحَأ ناكو .كلذ َمِرُح
 .ملعأ هللاو ؛فيحصتلاو ليدبتلا

 هنأ ىري ناك نم مهنمف : :اوفلتخا دقف ءفيرحت وأ نحل هتياور ىف عقو اذإ : عساتلا
 رمعم وبأو «نيريس نب دمحم » : :نيعباتلا نم كلذ ىلإ بهذو .هعمس اى أطخلا ىلع هيورُي

 لضفلا نب دمحم هللا دبع ىبأ نب هللا دبع تاكربلا ىبأ نب , معنملا دبع ىلاعملا ىبأ نب روصنم» ركبوبأ )١(
 .//104 ل ةطقن نيا دييقت (ه655١٠1-8؟) هيبأ دجو ءهدجو ,هيبأ نع ثدح .ىوارفلا

 ,ىعفاشلا - هيقفلا ىجنسلا ىلع وبأ اهيلإ بسني ورم ىرق نم ةيرق :جنس] :(غ) شماه ىلع (؟)
 .87١/؟ :بابللا نم طبضلاو [.ملعأ هللاو - بيعش نب نيسحلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع  [هلوق مومع ىأ] :(غ) شماهب (5)
 نم (أطخلا حالصإب نحللا ميوقت ىف لوقلا باب :لصافلا ثدحملا) ىف ىزمرهمارلا دالخ نبا هور (4) .
 .دالخ نبا قيرط نم ١84( عاملإلا) ىف ضايع ىضاقلاو .ىعمصألا .ىلإ هدنسب ىباطخلا قيرط .



 مهنمو .ىنعملاب ةياورلا نم عنملاو ظفللا ''7عابتا بهذم ىف ولع اذهو .«ةريخس نب هللا دبع "

 نباو ,ىعازوألا» نع كلذ انيور ؛باوصلا ىلع هتياورو هحالصإو هرييغت ىأر نم

 ىذلا نحللا ىف هب ٌلوقلاو .نيثّدحملا نم ءالعلاو نيلّصحملا ٌبهذم وهو .امهريغو «كرابملا
 هنأ قبس دقو (''.ىنعملاب ثيدحلا ةياور زيوجت بهذم ىلع ٌمزال ,هلاثمأو ىنعملا هب ٌفلتخي ال
 ْ .*نيرثكألا ٌلوق

 ٍلصألا ىف عقو ام ٌريرقتو ,هكرت باوصلاف « .هلصأو هباتك ىف هرييغتو كلذ حالصإ امأو

 عمجأ كلذ نإف ,ةيشاحلا ىف ًاجراخ باوصلا ٍنايبو ءهيلع بيبضتلا عم هيلع وه ام ىلع

 ٠ رم دق هنأكو مانملا ىف َىِبُر ثيدحلا باحصأ ضعب نأ انيور دقو .ةدّسفملل ىفنأو ةحلصملل

 اهتريغ هني هلل هللا لوسر ٍثيدح نم ةظفل : لاقف كلذ ىف هل ليقف ,ءىش هناسل وأ هتفش نم

 | هجو اذ ناوص - وريح هوو - ًاطخ ملعلا لهأ نم تهتك هوتي ام رن ام اريتكو ١

 عماج) و 37 577 تارقف (لصافلا ثدحملا) ىف بابلا رظناو .ازومهم [عابتأ] :صص ىف هطبض )١(

 .(اهدعب اف 79 :ةيافكلا) ىف هباوبأو 078/١ (ملعلا نايب .
 ءبجي :لبنح نبا لاقو ,نحل هيف ناك اذإ ثيدحلا برعي نأ سأب ال : ىبعشلا لاق] :(غ) شماه ىلع (؟

 لوسر نأل ءريغي برعلا مالك ىف دجوي مل امو ,ةغل ىف دجو ام ريغي ال :ىئاسنلا لاقو .نونحلي اونوكي م مهنأل
 8ع : عاملإلا رظناو [.«لاطب نبا» هلك هركذ :.نخحلي نكي م دليل هللا 7

 : نساحملا 2

 ءاطعو نيسح نب ىلع نب دمحم رفعجوبأو ىبعشلا » لئس :«ةمثيخ ىبأ نبا » ركذ : ةدايز»

 لب .ال:اولاقف ؟ هب رعأوأ تعمس ارك ثدحأأ : نحليف ثيدحلاب ْثَّدحي لجرلا نع «مساقلاو
 ور//ا/7 «.تهتن نا هيرغأ

 تلأس : لاق ءىوكلا ىفعجلا ديزي نب رباج ىلإ هدنسب ,ةمثيخ ىبأ نبأ ,ريهز نب دمحأ نع ربلادبع نبا هدنسأ )١(

 . ثدحي لجرلا نع ,دمح نبا ىنعي ,مساقلاو .حابر نبا ىنعي ,ىلع نب دمح ىنعي ,رفعجابأو ؛ىبعشلا ىنعي ءارماع

 07/8/1١(. عماجلا) .هركذف « ...نحليف ثيدحلاب



 م حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم

 ةرثكل كلذو ,ةيب رعلا ةهج + نم أطخ هنودعي ايف اييسال ,برغتساو َىْفَح نإو ,حيحص

 .اهبعشتو برعلا تاغل

 شحاف نحل ىبأب ّرم اذإ ناك » : لاق « لبنح نب دمحأ نب هتلادبع» نع انيورو [ظ/11]

 ."'(خيشلا لاق اذك :لاقو .هكرت الهس اًنحل ناك اذإو هريغ

 ءانعم اه «ضايع ظفاحلا ىضاقلا» نع هربخأ نمع انخايشأ ضعب ىنربخأو
 مهيلإ تلصو اىك ةياورلا اولقني نأ ,خايشألا رثكأ لمع رمتسا هيلع ىذلا نأ ,هراصتخاو
 ىلع بتكلا ىف اهيف ٌةياورلا ترمتسا ءنآرقلا نم فرحأ ىف ىتح ؛ ,مهبتك ىف اهوريغي الو

 ىف عقو ام كلذ نمو .ذاوشلا ىف كلذ ءىجي نأ ريغ نمو ءاهيلع عمجملا ٍةوالتلا فالخ
 دنع اذه اهئطخ ىلع نوهبني مهنم ةفرعملا لهأ نكل .اهريغو (أطوملاو ,نيحيحصلا)
 مهنمو .مهغلب ام ىلع لوصألا ىف ام مهريرقت عم ,بتكلا ىشاوح ىفو .قءارقلاو عامسلا
 ىنانكلا دمحأ نب ماشع ديلولا وبأ» مهنم ءاهجالصإو بتكلا رييغت ىلع َرْسَج نم
 حالصإلا ىلع َرْسَج هنهذ ٍةَّدِجو همهف بوقثو هنانتفاو هتعلاطم ةرثكل هنإف '''«ىشقولا
 رييغتلا باب دس ىلوألاو .هكلسم كلس نم هريغ كلذكو .كلذ نم ءايشأ ىف طلغو ءاريثك
 ركذيف «نييبتلا عم "'ملسأ لوألا ٌقيرطلاو ؛ُنسحي ال نَم كلذ ىلع َرْسِجي الثل حالصإلاو

 ةهج نم امإو .ةيبرعلا ةهج نم ام :هباوص ةجو ركذي مث .عقو اك عامسلا دنع كلذ
 :وأ ءانتياور ىف :وأ ءانخيش دنع عقو :لاق مث باوصلا ىلع الوأ هأرق ءاش نإو .ةياورلا

 لَك هللا لوسر ىلع ٌلوَقَتُي اليك لوألا نم ىلوأ اذهو ...اذكو اذك ءنالف قيرط نم
 درو دق ٌدسافلا هب ٌّحلصَي ام نوكي نأ . حالصإلا نم هيلع ُدمتعي ام ٌحّلصأو .لقي مل ام

 .(ثيدحلا نحل رييغت ىريال ناك نمع ةياورلا ركذ باب) دمحأ نب هتادبع ىلإ بيطخلا دانسإب ةيافكلا ىف )١(
 برعلا ديس مالك نم .مجنلا) باتك بحاص وهو ,ىسلدنأ ىبرغم وه] :(ص) شماه ىلع ةرط (؟)

 [.اضيأ ةيوبنلا ثيداحألا ىف (ىردلا بكوكلا) باتك اضيأ هلو .ىعاضقلل (باهشلا) بساني (مجعلاو
 ه0159 ةنس ىفوتملا ىشيلقإلا دعم نب دمحأ سابعلا وبأ وه ,ىردلا بكوكلاو مجنلا فلؤمف :مهو وهو

 .فشكلا نم فاكلاو نونلا ىفرح ىف ةفيلخ ىجاح هل اههركذو (ةلمكتلاو ليذلا) ىف امك
 .مالعألا سرهف ىف دمحأ نب ماشه ىشقولا ديلولا ىبأ ةقاطب رظناو

 .ملسأ وهو :ةيقارعلا ةعوبطم ىفو [اعم :ملسأ لوألاو .ملسأ وهو] :هشماهيو (غ) نتم نم (؟)
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 ؛لقي مل ام عك هللا لوسر ىلع الوقتم نوكي نأ نم ْنمآ هركاذ نإف ءرخا ثيداحا نم
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 ىف ةرياغم كلذ نم نكي مل نإف ؛طقس دق ٍءىش ةدايزب ٌحالصإلا ناك اذإ :رشاعلا

 هنع هللا ىضر «كلام» نع َىور ام [و/1] ] وحنك كلذو «قيس ام ىلع هيف ٌرمألاف ,ىنعملا

 :لاقف ؟دحاو قعملاو .فلألاو واولا هيف دازي ِلِئطع ىبنلا ٌتيدح تيأرأ» : : هل ليق هنأ

 .«اًفيفخ نوكي نأ وجرأ

 طقس ام ىلع ديتلاب اًنورقم لصألا ىف ام ركذي هنأ
 نأ نمو .أطخلا 0

 لاق ثيدحب هل خيش نع «نيكد نب لضفلا ميعنوبأ» ثّدح .لقي مل ام هخيش ىلع لوقي

 ."!«ةنيحب :لاق هنكلو ءةنيحُب نبا وه امنإ» :ميعن وبأ لاقف «ةئّيَحب نعا» :هيف

 ءهذعب :نم هطقسأ امنإو هب قأ هنأ اًمولعم طقاسلا مالكلا عضوم نود نَم . م ناك اذإو

تكلا نم هعضوم ىف طقاسلا ّقحلي نأ وهو ءرخآ ٌهجو هيفف
 لعف اك ."'ىنعي :ةملك عم با

 .راونألا قراشمل هتبطخ رظناو 187 - عاملإلا :ضايع )١(

 50١. (اهنم دبال ىتلا ةملكلا حالصإ باب :ةيافكلا) ىف ميعن ىبأ نع بيطخلا هدنسأ (0)

 «ىواونلا» هنع ربع .هرخآ ىلإ . .مالكلا عضوم نود نم ناك اذإو :هلوق] : (غ) شماه ىلع .ةرط ()

 [ىنعي :ةملك عم هقحلي نأ اًضيأ هلف .هدحو هطقسأ ةاورلا ضعب نأ َملَع نإف :لاقف (هراصتخا) ىف

 .(8/1١٠؟ ىوارلا بيردت عم) بيرقتلا نتم -

 : نساحملا *

 دحأ ناكو .مالسلا دبع نب دمحم ابأ تعمس» :ديعلا قيقد نبا مامإلا لاق : ةدئاف»

 لمتحملا ظفللا اذه نأ وهو .دحأل هرأ ملام ةلأسملا هذه ىف ركذي .ءالعلا نيطالس

 «كلذ خيشلا نم عمسي مل هنألف باوصلا ىلع امأ .أطخلا ىلع الو باوصلا ىلع ىوري ال

 ىنعم اذه :لاقو '''.كلذك هلقي مل لكك نيقولخملا ديس انّديس نألف أطخلا ىلع امأو

 ظرلارب «تهتنا -'''هنم بيرق وأ .هلاق ام

 ذاتسألا ركذ امك ريسي فالتخإ عم ال ءانه هظفلب (110- 5ع حارتقالا) ىف .ديعلا قيقد نبا )١(

 نم اتعبط ىف تسيل مورخب (نساحملا) ىف ام لقن مث ء(دادغب ىلوأ ط) حارتقالا ققح ,ىرودلا ناطحق :
 .عجر اهيلإو انه هلصأ ١



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 6

 نع هدانسإب ىلماحملا ىضاقلا نع .ىدهم نب َرمع ىبأ نع ىور ذإ «ظفاحلا بيطخلا»

 8 هللا ٌلوسر ناك” :تلاق اهنأ - ةشئاع نع ىنعت - نمحر لادبع تنب ةرمع نع ءةورع
 :تلاق اهنأ ةرمع نع : ىدهم نبا لصأ ىف ناك :«بيطنخلا» لاق «هلّجَرَأف هسأر لإ ىندُي

 انملعو دب هنم نكي م ذإ «ةشئاع »» ٌركذ هيف انقحلأف «هَسأر ىلإ قدي ٌهِكَك هللا لوسر ناك»

 نع ىنعت» :هيف انلقو ءرمع ىبا انخيش باتك نم طقس امنإو .هاور كلذك «ىلماحملا» نا

 لعفي انخويش نم دحاو ريغ تيأر اذكهو .كلذ انل لقي م ىدهم نبا نأ لجأل .«ةشئاع
 اًعيكو تعمس» :لاق هنع هللا ىضر «لبنح نب ٌدمحأ» نع هدانسإب ركذ مث «اذه لثم ىف
 .7«ىنعي :ب ب ثيدحلا ىف نيعتسأ انأ :لوقي

 بلغو هباتك ىف كلذ دجو اذإ امأف .أطخلا ىلع هل ءاور دق هكئيش ناك. اذإ اذهو :ٌتلق

 هتياور ىفو هياتك ىف كلذ ُحالصإ انهخ هجتيف ,هخيش نم ال باتكلا نم كلذ نأ هنظ ىلع

 ىف تدجو» : لبنح نب دمحأل لاق هنأ «دواد وبأ» ركذ .اعم [ظ/14] هب هتيدحت دنع

 رأ :لاقف ؟ جيرج نبا : هحلصأ نأ ىل زوجي ؛ريبزلا بأ نع جيرج نع جاجح :ىباتك

 .ملعأ هللاو . 0 ّسأب ال اذه نوكي نأ

 هكاردتسا هل زوجي هنإف .نتملا وأ ٍدانسإلا ضعب هباتك نم سَرَد اذإ ام ليبق نم اذهو
 نإو ؛هباتك نم طقاسلا وه كلذ نأ ىلإ هّسفن تنكسو هتحص فرع اذإ .هريغ باتك نم

 نع ىوز اهيف «دامح نب ميعن» كلذ لعف نممو .كلذ زيجتسي ال نم نيئّدحملا ىف ناك

 ناك ةياورلا لاح ىف كلذ نيب ولو» :«ظفاحلا ٌبيطخلا» لاق .هنع نيعم نب ىيحي

 .7”«ىوأ

 )١( :نتملا نم هطوقس نقيتملا مسالا قاحلإ باب :ةيافكلا 567.
 ىبأ نئسو (411/57 راونألا قراشمو ,؟"1/4١+ ديهمتلا) هعمو (١ح فاكتعالا ك : :أطوملا) ىف ثيدحلا رظناو

 .("95/1) 5571 ح هتجاحل هتيب لخدي فكتعملا باب .موصلا ك :دواد

 باهش نبا نع ثيللا ثيدح نم (ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال باب ,فاكتعالا ك) ىف ىراخبلا هجرخأو
 لسغ زاوج باب ضيحلا ك) ىف ماسم.هجرخأو ١195/4( ىرابلا حتف هعم) ةشئاع نع ءةرمعو ةورع نع
 نعو .ةشئاع نع ةرمع نع ةورع نع باهش نبا نع كلام :قرط ةدع نم (هليجرتو اهجوز سأر ضئاحلا

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورع نعو .ةشئاع نع ةرمع نع باهش نبا نع ثيللا
 ىبأ نع جيرج نع» :اههيفو 10١. ةيافكلا ىف هنع بيطخلا هدنسأو .18 دمحأ لئاسم :دواد وبأ (؟)

 .هنع هللا ىضر «رياج نع ريبزلا

 (17801-505) .نتملاوأ دانسإلا ضعب هباتك نم -ىلب ىأ- سرد نميف ءاج ام باب :ةيافكلا ىف (1)



 مح
 ٠0 هئادا طرشو ثيدحلا ةياور ةفص 2 : نو رشعلاو سداسلا عونلا

 كلذو .هظفح نم وأ هريغ باتك نم هيف كش ام ظفاحلا تابثتسا ىف مكحلا اذكهو

 .«لبنح نب ٌدمحأو ,ةناوع وبأو ءمصاع» : مهنم .ثيدحلا لهأ نم ٍدحاو ريغ نع ٌىورم

 نع ىور اى «نالف ىنتبثو ,نالف انثدح» :لوقيف .هريغ هيف نبت ام نيبي مهضعب ناكو

 3 (...سج ْرَس نب هللا دبع نع ,ةبعش ىتتبُتو ,مصاع انأ» : :لاق هنأ «نوراه نب ديزي»

 ريغ .اهريغ وأ ةيب رعلا بيرغ نم َةملك هباتك ,لصأ ىف دجو اذإ ايف ٌرمألا اذكهو

 .هب هنوربخي ام ىلع اهيوريو ءاهب ملعلا لهأ اهنع لأسي نأ زئاجف هيلع تلكشأو ةديقم

 ؛مهنع هللا ىضر '' ءامهريغو «لبنح نب ٌدمحأو .هيوهار نب قاحسإ» نع كلذ لثم َىَوُر

 توافت اهتياور نيبو َرثكأوأ نينثا نع ىوارلا دنع ثيدحلا ناك اذإ :رشع ىداحلا

 ظفل ىلع ثيدحلا قوسي مث دانسإلا ىف اهنيب محي نأ هل ناك ءٌدحاو ىنعملاو ظفللا ىف

 لاق .نالف ظفل اذهو :وأ «نالفل ٌظفللاو .نالفو نالف انربخأ :لوقيو .ةصاخ اههدحأ

 .تارابعلا نم كلذ هبشأ ام وأ .نالف انريخأ :الاق وأ

 : هل وق ّلثم ةلسح ىرخأ ةرابع كلذ ىف اذه عم «حيحصلا بحاص :ملسم»لو

 لاق ,دلاخ ىبأ نع امهالك ٍجشألا ديعسوبأو [ [و/560] ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح»

 اهدحأ ّركذ اّيناث ُهتداعإف .ٌتيدحلا قاسو «شمعألا نع .رمحألا دلاخوبأ انثدح : ركب وبأ

 هل ٌروكذملا ّظفللا نأب ٌراعشإ .ًةصاخ

 انربخأ» :لاقو ءكاذ ٍظفل نمو اذه ظفل نم ذخأ لب ركذلاب امهّدحأ صخب مل اذإ امأو

 زي وجت بهذم ىلع عنتم ريغ اذهف «نالف انربخأ :الاق ءظفللا ىف ابراقتو ,نالفو نالف

 .ىنعملاب ةياورلا

 انثدح :الاق .ىنعملا "!ةبوتوبأو دّدَسُم انثدح » :«نئسلا بحاص :دواد ىلأ» لوقو

 )١( (نالف ىنتبثو نالف انث :لاق نمع تاياورلا ضعب ركذ باب) :ةيافكلا 518.

 نأ زوجي له .ةديقم ريغ ةغللا بيرغ نم ةملك هباتك لصأ ىف دي ثّرحملا ىف لوقلا باب :ةيافكلا (؟)

 .(106-103) ؟اهب ملعلا لهأ اهنع لأسي

 نأك «ةرصبلاب (دنسملا) فنص نم لوأ :نسحلا وبأ ءىرصبلا ىدسألا لَيْرَنُم نب دُهُرَسُم نب ددسم (9)

 .(8/؟ ظافحلا ةركذتو 6١/١ ةلبانحلا تاقبط) ه؟18 ةنس ىنوت ,تابثألا ةمئألا نم ةجح اًظفاح

 :ىذمرتلا ىوس ةعامجلا هل جرخأ .دواد وبأ هنع ىور .ىبلحلا عفان نب عيبرلا ,ىسوسرطلا .ةيوتوبأو

 ده



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 60

 ظفللا نوكيف ؛لوألا ليبق نم ّنوكي نأ لمتحي .هباتك ىف اذهل ءابشأ عم «صوحألا وبأ
 دروأ دق نوكي الف .ىناثلا ليبق نم نوكي نأ لمتحيو :ىنعملا ىف ةبوت وبأ هقفاويو ددسمل
 انثدح» :هلوق ىف برقي ٌلامتحالا اذهو .*امههيلك نع ىنعملاب هاور لب .:ةصاخ امههدحأ ظفل
 .«نابأ انثدح :الاق .دحاو ىنعملا ءليعاسإ نب ىسومو ميهاربإ نب ملسم

 «مهنم ٍدحاو ّلك ّظفل هدروأ ام سيلو ؛ىنعملا ىف اوقفتا دق ٍةاور ةعامج نيب عمج اذإ امأو
 ىلع هب ّسأب الو ؛هريغ وأ «ٌئراخبلا» هب بيع امث اذهف ,كلذل نايبلا نع تكسو

 هتخسن لباق مث ,ةعامج نم اقنصم اًباتك عمس اذإو .ىنعملاب ةياورلا زيوجت بهذم ىضتقم
 ؛نالفل ظفللاو :لوقيو ٍدانسإلا ىف مهعيمج ركذي نأ دارأو ءضعب نود مهضعب ,لصأب
 هنأ هركذ نمم "'هّضنب هعمس دق هدّروأ ام نأل . لوألاك ٌروجي نأ لمتحي اذهف قبس ضاك
 فالخب ءاهنع ربخي ىتح نيرخآلا ةياور ةيفيكب هدنع ملع هل هنأ وجي الأ لمتحيو ؛هظفلب
 نم ''!اهتقفاوم ىلعو .هيلإ ظفللا ٌبّسن ْنَم ريغ در ىلع علطا هنإق قبس ام

 .ملعأ هلل **كلذب ربخأف ,ىنعم ا 1

 .خ [هسفنب] :غ نتم ىفو .ةيقارعلاو (غ) شماهو (ص) نم )١(
 .[اهتقفاوم] :ص ىف (؟)

 :نساحملا *

 نم ٍدحاول ظفلب هاور نوكي الأ هيلع مزلي ذإ .بيجع ىناثلا لاتحالا اذه :ةدئاف»
 وه سيلف «ظفللا ىف ابراقتو .نالفو نالق انأ» :لاق اذإ كلذكو .ديعب وهو .هيخيش
 لاوحألاو .امهيظفل ريغ ثلاث ظفل هب أملا نأو ىنعملاب اهنم لك نع هتياور نأ ىف ارصخنم
 ,ةدحاو ةياورب هل ىورم ظفل ىلع ثيدحلا قوسي نأ دبال هنأ ىلإ بلاغلا ىف ةليآ اهلك
 و/ا/ه .«تهتنا - هانعع ىقابلاو

 نع هّلك هاورو ,ةعامج نع هضعب ىور دق ثيدحلا ناك اذإ : :ةدايزو ةدئاف» # *

 ىف دوجوم وهو .ثيدحلا مولع ىف فنص نم هل ضرعت نم رأ مل ؟ عنصي افيكف ٠ ,مهريغ

 ,ريبزلا نب ةورع ىنربخأ” :ىرهزلا لاق هيفو ,كفإلا ثيدح ىف «ىرهزلا» ةياور
 -< دوعسم نب ةبتع نب هللادبع نب هللا ديبعو ,صاقو نب ةمقلعو ,«بيسملا نب ديعسو



 ع هئادا ظ رشو' ثيدحلا ةياور ةفص ىف : نو رشعلاو سداسلا عونلا

 ' دانسإلا لاجر [ظ/10] نم هخيش قوف نم بسن ىف ديزي نأ هل سيلا :رشع ىناثلا

 نأ لثم ءِناَج ٍلصفب قأ نإف زي لضف ريغ نم هيلع ''"ًاجَّردُم .هحيش هركذ ام ىلع

 مامإلا ظفاحلا» ركذو .كلذ وحنو ؛نالف نبا ىنعي : وأ .ىنالفلا نالف نبا وه :لوقي

 :لاق « ىنيدملا نبا ىلع» نع هداتسإب ءهل (ِطَقْللا باتك) ىف هلل همحر «ىناقربلا ركب وبأ

 ةحفص لوأ ىف هوبسن خيش نع اًباتك اوبتك اذإ نيمدقتملا ةداع ترجآ : ةرط (غ١ شماه ىلع )١(
 "نع اذه ىور نمل زوجي لهف .هنوبسني ال ,نالف انأ :ثيداحألا ةيقب ىف اولوقي نأب همسا هيلع اوجردأ مث

 ىكحو .هزاوج نكمي دقف' انزجأ ناو .زجي مل ىنعملاب ةياورلا انعنم نإ ؟ثيداحألا ةيقب ىف هبسني نأ ىوارلا :

 ىنعي :وأ .نالف نب نالف وه :هيف لاقي نأ اندنع ىلوألاو .هوزاجأ مهنأ ملعلا لهأ رثكأ نع «بيطخلا»
 .[نالف نبا

 75١6. ةيافكلا ىف هصنب

 : © هللا ,اهأربف ءاولاق ام كننإلا لهأ اهل لاق نيح لو ىبنلا جوز ةشئاع ثيدح نع -
 مهضعب ناك نإو ءاًضعب قّدصُي مهثيدح ضعبو .ثيدحلا نم ةفئاط ىنثدح لكو .اولاق ام

 . مالك ىف اذهو .ثيدحلا قاسيو ”...ةشئاع نع ةورع هب ىنثدح ىذلا .ضعب نم هل ىعوأ
 نم ٍدحاو لك نع هاور ىذلا ٌردقلا ناسنإلا هب ملعي الو اًريثك دججوي ريسلا باحصأ
 1 نيرشعلاو ىداحلا ىف كلذ نم ءىشل «حالصلا نبا» ضرعت دقو .هنم ٌدفئاط هوثدح نيذلا

 ىف «ىراخبلا » هعنص ام كلذ نم برغأو .' ١7 قأيسو :ليثمتلا لمكي مل هنكل .هيف نحن امم

 نم مهيلختو هباحصأو و ىبنلا شيع ناك فيك باب ىف .قاقرلا باتك ىف هحيحص
 نأ دهاجم انث ءرذ نب رمع انث ,ثيدحلا اذه .يفضن نم وحنب ميعنوبأ ىنثدح” :ايندلا
 . .,""كبللا برشو ةفصلا باحضأ" ثيدح قاسف “..لوقي ناك ةريره ابأ
 نيبي ملو "ثي دحلا اذه بفصن نم وحنب ميعنوبأ ىنئدح" : لاق هنأ هيف ةبارغلا ٌةجوو 0
 دارملا نأ ٌرهاظلاو .دحأ ةياور ىف ٠ هرأ مل امم اذهو ءّرخآلا .ٌفصنلا هنع ىور ْنَم
 هثدح ىردن ال :لوقي نم لوق دتري كلذبو .هرخاوأ نود مالكلا لئاوأ ٍدنسلاب هقاس امب
 1 .ظ/10706 «ىهتنا ؟رخآلاب مأ لوألا بصنلاب

 0 511/1١(. ىرابلا .حتف) .هعمو . فانسإلا اذهب قاقزلا ىف ىراخبلا ثيدح رظناو ظ 57 (7”18 :حاضيإلاو دييقتلا) ىف ىقارعلا هب لثم (1)



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم فكل

 نأ نالف انثدح : لقف هبسنت نأ َتببحأف .هبسني مو ؛نالف انثدح : لاقف لجرلا كثدح اذإ

 .ملعأ هللاو .هلدح نالف نب نالف

 لوأ دنع ٍءزج وأ باتك لوأ ىف هّتفص وأ هخيش ّبسَن ركذ دق هخيش ناك اذإ امأو

 هلاثم - - هبسن ضعب وأ خيشلا مس | ركذ ىلع ثيداحألا نم هدعب |ميف رصتقاو .هنم ثيدح

 نب معنملادبع نب روصنم ركب وبأ انريخأ» :هلوأ ىف لوقأو «ىوارفلا» نع اًءْزِج ىورأ نأ .

 ... روصنم انريخأ“ : هثيداحأ ىقاب ىف لوقأو «نالف انربخأ :لاق .ىوارفلا هللادبع

 دعب ىتلا ثيداحألا ىنع ّىوري نأ ىنم ءزجلا كلذ عمس نمل زوجي لهف «روصنمانربخأ .

 ركب وبأ انربخأ لاق .نالف انربخأ” :اهنم دحاو لك ىف لوقيو .ةقرفتم لوألا ثيدحلا
 ىف كلذ هل ركذأ مل نإو- «نالف انربخأ :لاق ىوارفلا هتادبع نب معنملادبع نبروصنم
 نع «ظفاحلا ٌبيطخلا» ىكح دق اذهف ؟الوأ هل ىركذ ىلع اًدامتعا - اهنم ٍدحاو لك

 ىورو .نالف نبا قعب :لوقي نأ ىلوألا نأ مهضعب نعو .هوزاجأ مهنأ ملعلا ٍلهأ رثكأ

 . بوسنم ريغ لجرلا مسا ءاج اذإ ناك هنأ هنع هللا ىضر «لبنح نب ٌدمحأ» نع هدانسإب

 ("!نالف َنبا ىنعي :لاق

 ركذ مث .هنع هركذ انمدق ام «ىنيدملا نبا ىلع» نع هدانسإب «ىناقربلا» نع ىورو

 ٌدحأ ناكو ءلعفي «روباسين ليزن .ىفاهبصألا ىلع نب ٌدمحأ ركب ابأ» ىأر اذكه هنأ

 اهاور ٍةريثك ثيداحأ نع [و/17] هلأس هنأو ,نيدلاو عرولا لهأ نمو نيدوجملا ظافحلا

 ىلصوملا ىنثملا نب ىلع نب دمحأ ىلعُي ايأ نأ نادمح نب ورمع وبأ انربخأ” :اهيف لاق هل
 دمحأو بأ انأو ؛مهنّدح عفان نب دمحأ نب قاحسإ نأ ٌىرقملا نب ركبوبأ انربخأو .مهربخأ

 اهعمس ثيداحأ اهنأ هل ركذف .“مهربخأ راَّفصلا نايفس نب دمحم فسوي ابأ نأ ظفاحلا

 اهتيقب ىف اورصتقاو ءاهوأ ىف اهب مهوثدح نيذلا اوبسن خسن ةلمج ىف هخويش ىلع ةءارق

 ."!مهئامسأ ٍركذ ىلع

 .(خيشلا كلذ نع هدعب ىوري مث هيف هبسني خيش نع اثيدح ىوري ثدحملا ىف باب) : :ةيافكلا (- 1(

 ىف ىنعملا ناك نإو ,ةنظلل ىفنأ ٌتركذام لامعتساف» :هلوقب اهمتخو « هنسحتسأ ىذلا اذهو» : :بيطنخلا ةرابعو

 .«اًدحاو نيترابعلا



 1 هئادأ طرشو ثيدحلا ةياور ةفص ف : نورشعلاو سداسلا عونلا

 .نالف نبا وه ,نالف انربخأ لاق «نالف انربخأ :اذه لثم ىف لوقي هريغ ناكو :لاق

 نولوقي اوناك ةاورلا نم اًموق نأل هبحتسأ ىذلا اذهو :لاق .هاهتنم ىلإ هّيسن قوسي مث
 "'مهثدح انالف نأ نالف انربخأ :مهل زيجأ اميف

 .نالف نبا ىنعي :وأ .نالف نبا وه :لوقي نأ اهالوأو .ٌرئاج هوجولا هذه عيمج :تلق

 ؛ لصف ريغ نم هنيعب ءزجلا لوأ ىف ٌروكذملا ركذي نأ مث .نالف نب نالف نإ :لوقي نأ مث

 .ملعأ هللاو

 دبالو ءاَّطَخ ٍدانسإلا لاجر نيب |ميف هوحنو “لاق” فذحب ةداعلا ترج :رشع ثلاثلا

 :ٍدانسإلا ءانثأ ىف ناك اذإ ام ءكلذ نم هنع ُلَمْعُي دق اممو .اًظفل ةءارقلا ًةلاح هركذ نم

 .“نالف كريخأ .هل ليق” :هيف لوقي نأ ئىراقلل ىغبنيف “نالف كريخأ «نالف ىلع ىرق”

 رق“ :لاقيف لاق : هيف ركذي اذهف “نالف انثدح «نالف ىلع ىرق” :كلذ ضعب ىف عقوو

 .هانيور ام ضعب ىف اذكه اًطخ هب اًحّرصم اذه ءاج دقو “نالف انثدح لاق ,نالف ىلع

 :لاق ءنايح نب حلاص انثدح“ :(ىراخبلا باتك) ىف هلوق ىف اك «لاق : ةملك ترركت اذإو

 .ملعأ هللاو ؛اًكيمج اهب ّظفلي نأ ئراقلا ىلعو ءَّطَخلا ىف امههادحإ اوفذح “ىبعشلا رماع لاق

 مامه» ةخسنك - دحاو ٍدانسإب َتيداحأ ىلع ةلمتشملا ٌةروهشما حسنلا :رشع عبارلا
 نم اهوحنو .هنع ءرمعم نع قازرلادبع ةياور ,ةّريره ىبأ [ [ظ/55] نع « ا نب

 وورد

 ىف اذه دجويو .اهنم ثيدح ّلك رلوأ ىف دانسإلا ركذ ددجي نم مهنم : ءازجألاو خسنلا

 وأ دنع اهوأ ىف دانسإلا ركذب ىفتكي نم مهنمو .ًطّوخأ كلذو ,ةيدقلا .لوصألا نم ريثك

 0 رثكألا ُتلغألا وه كلذو “هبو” وأ «داتسإلابو” :هدعب ثيدح

 ثيدح ّلك ةياورو ٍثيداحألا كلت َقيرفت هجولا اذه ىلع هغامس ناك نم دارأ اذإو

 «حارجلا نب عيكو» مهنم ءنيرثكألا دنع كلذ هل زاج ءاهوأ ىف روكذملا هدسإلا اهتم

 اهبف ءاج هنأ ىلع 0 ,ال وأ ةضرق نم فلن ةخسن ىفو - -اعبصا نم 1

 007 اهوأ ف روكذملا دانسإلا ديدجتو ةجردملا ةخسنلا قيرفت ىف ءاج ام باب 3

 5١4 - 37١6 :ةيافكلا (5)



 دانسإلاف ,لوألا ىلع فوطعم عيمجلا نأل اذهو « ليعاسإلا ركبوبأو ,نيعم نب ىيحنو

 ,باوبأ ىف دحاولا نتملا عيطقت ةباثع وهو ءثيدح لك ىف روكذملا مكح ىف ,الوأ روكذملا
 .ملعأ هللاو ؛"اهلوأ ىف ٍروكذملا هدانسإب

 .الوأ روكذملا ٍدانسإلاب ةجّردملا ثيداحألا كلت نم ءىش دارفإ يب نم نيثدحملا نمو
 هيقفلا ,ىيئارفسألا 'قاحسإ ابأ ٌداتسألا» ثيدحلا لهأ ضعب لأسو .اًسيلدت هآرو
 "د وجي ال :لاقف كلذ نع « ىلوصألا

 رج اك كلذ كيو يي نأ هقيرطف .هجولا اذه ىلع هٌعامس ناك نم ءاذه ىلعو
 نب دمحم انربخأ” : :هلوق وحن (هبنم نب مامه ةفيحص) ىف هحيحص ىف «ملسم» هلعف |ك
 وبأ انثدح ام اذه : لاق .هبنم نب مامه نع رمعم انأبنأ لاق «قازرلا دبع انريخأ لاق ؛ 3

 نأ ةنحلا ىف مكدحأ دعَقَم ىندأ نإ : : للك هللا لوسر لاقو” : اهنم ثيداحأ ركذو “ةرب

 .ملعأ هللاو ؛*نيفلؤملا نم ٌريثك لعف اذكهو .ثيدحلا ادت هل 03

 .هلبق ام عم .ةيافكلا )١(
 دحأ وهو ,لوصألاو هقفلا ىف مامإلا ,نارهم نب ميهاربإ نب دمحم نب قاحسإ ويأ] :(غ) شماه ىلع (

 .[قاحسإ بأ ؛ اذه ىنيثا رفسألاو «ىنالقابلاو ىرعشألا :ةنسلا بهذم يرماا 5 ةثالثلا

 .ةيلاتلا | ةرقفلا ١ 26 «ماسمل ةرابع قأت ٠ !ملعأ هللاو 52 ةرابعك ةرابعلا

 ةريره يأ هب اندح ام اذه ؛ اق ديب نب رامه نع رمعم انريخأ قازرلا دبع انثدح

 :نساحملا *

 سانلا ىلع لكشأف .كلذ ىف ًطايتحالا ىضتقي ام «ىراخبلا» عنص دق :ةدئاف»
 انربخأ «بيعش انأ ناهيلا وبأ انثدح : ”مئادلا ءاملا ىف اولوبت ال” ةمحرت ىف لاقف ,هعنص ام

 هللأ لوسر عمس هنأ ةريرهابأ عمس هنأ ,هثدح جرعألا زمره نب نمحر لادبع نأ دانزلاوبأ

 مئادلا ءاملا ىف مكدحأ نلوبي ال” :لاق هدانسإبو "نوقباسلا نورخآلا نحن” :لوقي هلك
 -لوألا ىف ناهيلا ىبأ نم هعمس ىراخبلا نأكف ("!“هنم لستغي مث .ىرجي ال ىذلا

 .مئادلا ءاملا باب .ءوضولا ك :ىراخبلا حيحص )١(



 َركذ مث ,دانسإلا ضعبو نتملا ٌركذ وأ ٍدانسإلا ىلع نتملا ركذ مّدق اذإ :رشع سماخلا

 : لوقي يبدأ ! ؛اذكو اذك لك هللا | لوسر لاق :لوقي نأ لثم .لاصتالا ىلع هّبيقع دانسإلا

 ا"!هّدَق اذإ اب قحتلي اذهف ءهمّدق امب لصتي ىتح دانسإلا قوسيو ؛نالف انأ لاق نالف هب

 نأ اذكه هنم هعمس نم دارأ اوف .هل السرم ال ثيدحلل اًدْنَسم هب ريصي هنوك ىف ٌدانسإلا

 هنأ نيئّدحملا نم مدقت نم ضعب نع درو دقف .كلذك هَقْفليو َنتملا ٌرخؤيو دانسإلا مدقُي
 0 (؟ ملل 0

 . د روج

 ىلع ثيدحلا ٍنَتَم ضعب ميدقت ىف فالخلا وحن ٌفالخ هيف ّنوكي نأ ىغبني :ُتلق
 ؛زوجت ال ىنعملا ىلع ةياورلا نأب .لوقلا“ لع :كلذ نم علا «ٌبيطخلا» ىكح دقو .ضعب

 ضن رك هداتسإ نع كلذ دعب لئس اذإو ثيدحلل 7 ىوارلا لاسرإ ف ءاج ام باب) : ةيافكلا 6

يي
 ل

 ركذ ولو .هعمس اك هدروأف ءلْوَبْلا ٌتيدح - هدانسإبو :الئاق هيلع اًقدرم دانسإلاب-

 :ثيدح ٍركذ هنأ اذه لديو .كلذ عقي مو ؛دنسلاب هعمس هنأ مهوأل د دنسلاب لوبلا ٌتيدح

 .لوبلا ثيدح ركذي نأ ريغ نم .دنسلاب ''”(ةعمجلا باب) ىف “نوقباسلا نورخآلا نحن”

 ,جورخلاو عّرولل نوكي نأ لمتحي ًطايتحالا اذهو .كانه هب هل ًدجاح ال ذإ ,مئادلا ءاملا ىف

 ذاتسألا» راتخمك ءزوجي ال هنأ ىراخبلا ٌبهذم َنوكي نأ لمتحيو ,روكذملا فالخلا نم

 بيبش» ٌثيدح جرخأ : (ةوبنلا تامالع) ىف ىراخبلا ىف عقو ام كلذ ّلثمو .«قاحسإ ىبأ

 .«ىهتنا - ''"'رانيدلاو ةاشلا ةصق ىف «ةورع» نع حلا نع « ةدقرغ نب

 .ةعمجلا ضرف باب )١(

 نوثدحي حلا تعمس :لاق «ةدقرغ نب بيبش» نع تيدحلا اذط «ىراخبلا» دانسإ ىف ام ىلإ ريشي (؟)

 ىف ةوبنلا تامالع باي ,بقانملا باتك) ثيدحلا “...ةاش هب هل ىرتشي اًرانيد هاطعأ ٍكَي ىبنلا نأ” ةورع نع

 مجعمو 4-١”7( ٠١/1٠ ح عويبلا ك) ىنطقرادلا نئسو 2٠١/57 - 8١١[( ىرابلا حتف) رظناو (مالسإلا

 .بتكلا راد طوطخم 5١5/١ -5١60( ل) ىكبسلا جاتلا خويش



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 0

 .ملعأ هللاو ٍ,77* كلذ ىف هنيب قرفالو .ز وجت ىنعملا ىلع ةياورلا نأب , لوقلا ىلع ٌناوجلاو
 .الوأ هركذ دعب ءزجلا وأ باتكلا ٍرخآ ىف دانسإلا ركذ ٍةداعإ نم مهضعب ةلعفي ام امأو

 .اهتياور دنع ٍدانسإإلا كلذب ثيدح َّلك دارفإ ىف هركذ مدقت ىذلا فالخلا عفري ال اذهف
 َدغلاب ًةزاجإ نمضتيو اًطايتحاو اًديكأت ديفي هنكلو .اهنم ٍدحاو ّلكب الصتم مق ال هنوكل
 .ملعأ هللاو ؛تازاجإلا عاون :أ ىلعأ نم

 دنع لاقو رخآ ٍدانسإب هعّبتأ مث دانسإب '''ثيدحلا ُثّدحملا ىور اذإ :رشع سداسلا
 .ثيدحلا ٌظفل قوسيو ىناثلا ٍدانسإلا ىلع ٌرصتقي نأ هنع ىوارلا دارأف “هلثم” :هئاهتنا
 ْ .**كلذ نم عنملا ٌرهظألاف .لوألا دانسإلا ٌبيقع روكذملا

 )١( (ةملك ىلع ةملك ميدقت زجي مل نمع ةياورلا ركذ) بيطخلا ةيافك ىلع لباق ١070.
 .ثيدحلا طاقسإب [دانسإب ثدحملا ىور اذإ] :(ص) ىفو (ع .غ) نم (5)

 : نساحملا 3

 ضعب ميدقت نأ قرفلاو .عونمم جيرختلا نم « حالصلا نبا» هركذ ام :ةدئاف»

 وحنو ريمضلا دوعو فطعلا ىف ,دوصقملاب .لالخإلا ىلإ ىدْؤي دق ضعب ىلع ظافلألا

 هيدقت زاج كلذلف مدقملا مكُح ىف ٠ ,نتملا ىلع هلك وأ هضعب َرخأت نإف : :دنسلا فالخب .كلذ

 مو .فالخلا نم مدقت ام هيف ىرجي هنأ حالصلا نبا ركذ دقو .فالخلا ىلع جرختي مو

 ظرلالا/ «تهتنا - كلذ هل مدقتي

 : نساحملا د

 لوقي اك لاق اذإ اهيسالو ءرظن هيف .رهظألا نم «حالصلا نبا» همدق امو :ةدئاف»
 نم هانحجر امل لديو .رهظألا هنإ لاق ام ٌفالخ َجرألا نإف .ءاوس .هلثم :«ملسم»
 ىف «ىنطقرادلا» نأ كلذو .لمتحملا عضوملا ىف ىتح كلذ عنص «ىقهيبلا» نأ زاوجلا
 مث 07« ىقّلط الإو ىلع ْنِفنأ :ةأرملا لوقت” :ٌثيدح ةريره ىبأ ا نم جّرخ (هنئس)
 ا-هنأرما ىلع قفنيام دجال لجرلا ىف ةريره ىبأ نع بيسملا نب ديعس ثيدح نم ٍجَّرخا

 )١( ح) رهملا باب .حاكنلا باتك :ىنطقرادلا ننس 319١ 158( 8909/8



 .كلذ زيجي ال «ةبعش» ناك :لاق هللا همحر «ظفاحلا بيطخلا ركب ىبأ» نع انيدرو

 زييق ىلإ بهذي ظفحتم ًطباض ٌتّدحملا نأ فرع اذإ كلذ زوجي : ملعلا لهأ ضعب لاقو

 ملعلا لهأ نم ٍدحاو ريغ ناكو . .كلذ زجي مل .هنم كلذ فرعي مل نإف .فورحلا دعو ظافلألا

 : مث ؛اذكو اذك هنتم .هلبق ٍثيدح لثم [ظ/71] :لوقيو دانسإلا دروي ءاذه ّلثم ىور اذإ

 '«هراتخأىذلا وه اذهو” :لاق .هوحن :لاق دق ثدحملا ناك اذإ كلذكو .هقوسي

 خيش « "'ىدادغبلا ىلع نب ىلع روصنم ىبأ نب باهولا دبع دمحأ وبأ» انربخأ

 هللا دبع دمحم وبأ انربخأ لاق .هللا همحر ىدلاو ىنربخأ:لاق ءاهب هيلع قءارقب ءاهب خويشلا

 هللا دبع مساقلا وبأ انثدح لاق ."'ةباّبح . نب مساقلاوبأ انربخأ لاق ,ىنيفيرصلا دمحم نب

 :« ةبعش » لاق ,لاق عيكو انثدح لاق ,دقانلا دمحم نب ورمع انثدح لاق «ىوغبلا دمحم نب

 .“ئزجي : ىروثلا نايفس لاقو” :« عيكو» لاق “ .ىزجال : : ةلثم «نالف نع نالف“

 )١( (رخآ دانسإب هعبتي مث اًثيدح ىوري ثدحملا ىف ءاج ام باب) ةيافكلا :بيطخلا ركب وبأ ؟5١.

 اذه ىف لمحتلا ةغيصو حالصلا نبا ويش نم -[دادغبي روهشم ,ةنيكس نبا وه] :(ص) شماه ىلع (؟)

 .(عءص) نم انه امو [انأ] :(غ) ىف دانسإلا

 ىدادغبلا قاحسإ نب دمحم نب هتلاديبع ,ةبابح نب مساقلاوبأ-[ىوغبلا بحاص اذه] : ص شمابب (")

 .(ها7١ت) زيزعلادبع نيبدمحم نب لادبع ىوغبلا .مساقلا ىلا نع تايدعجلا ىوار (ه 589)

ال لي يي الل
 يم

 ” ىبنلا نع ةريره ىبأ نع حلاص ىبأ ثيدح نم جرخأ مث '"!امهنيب قرفي” :لاق -

 هلبق عوفرملا ّلثم نوكي نأو فوقوملا لثم نوكي نأ هلامتحا عم اذهف ."'هلثم ل

 ىبأ ىلإ هدانسإب ىورف « «عوفرملا ّظفل ديفو ىنطقرادلا قيرطب "'«ىقهيبلا» هج َّرْخ

 كلذ عقي ملو “ امهنيب قرفي هتأرما ةقفنب ٌلجرلا رسعأ اذإ” : :لاق هلك ىبنلا نأ ةريره

 (*!«هلثم» : ةظفلب الإ «ىنطقرادلا» هنع ذخأ نم باتك ىف الو (ىنطقرادلا باتك) ىف

 :ةظفل هيف ئذلا دنسلاب ظفللا كلذب ىتأي نأ زاج لامتحالا لاز اذإف ذئنيحو .ةلمتحملا

 .و/ا/8 .«تهتنا - ؛هلثم

 .5؟ال/ 01--١55( ح) رهملا باب ءحاكنلا باتك :ىنطقرادلا ننس )١-1(

 .(270/17) ةأرملا ةقفن دجي ال لجرلا باب .تاقفنلا باتك :ىربكلا ننسلا (7)

 .(557 509/7 ثيغملا حتف) رظناو



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 6غ

 نع ٍدانسإبب انتين .هلثم :لاق اذإ امك مهضعب دنع كلذ ىف وهف ؛هب ؛هوحن : :لاق اذإ امأو ش
 “كش ,.هوحن” :«ةبعش» لاقو .“«ثيدح وهف .هوحن : لاق اذإ : نايفس لاق” : لاق « عيكو»

 لاق .هوحن : : هلوق ىف هزجي ملو ,هلثم : هلوق ىف هركذ انمدق ام زاجأ هنأ «نيعم نب ىبحي» نعو

 نم بهذم ىلع امأف .ىنعملا ىلع ةياورلا زبي مل نم بهذم ىلع لوقلا اذهو.: ٌبيطخلا»
 .9هوحن :و .هلثم :نيب قرف الف ءاهزاجأ

 مكاحلا عمس هن هنأ "'(ىزجّسلا ىلع نب دوعسم» نع هانيور اب قلعت هل اذه :"''تلق
 نأ نيب قرفي نأ ناقتإلاو طبضلا نم ىثيدحلا مزلي امم نأ : :لوقي ظفاحلا هللادبع ابأ
 ظفل ىلع اهمنأ ملعي نأ دعب الإ ,هلثم :لوقي نأ هل لحي الف ؛هوحن : :لوقي وأ .هلثم :لوقي
 .ملعأ هللاو .هيناعم لثم ىلع ناك اذإ .هوحن :لوقي نأ لحيو .دحاو

 ركذو : لاق مث : اًقرط الإ هنتم نم ركذي ملو تثيدحلا دانسإ ٌحيشلا ركذ اذإ : :رشع عباسلا

 هلامكب ثثيدحلا ىو ري نأ هنع ىوارلا دارأف .هل وطب ثيدحلا ركذو :لاق وأ .ثيدحلا

 نأب كلذ نيبي نأ هقيرطف .هوحن :وأ هلثم :هلوق ىف هركذ قس ام عاب لأ اما :هلوطبو
 93 مث [و/18] | «هلوطب ثيدحلا ركذو - لاق » : لوقيو ههجو ىلع خيشلا. هركذ ام صتقب

 37 لهأ ضعب , لأسو .هرخآ ىلإ هقوسيو «اذكو اذك وه هلوطب ثيدحلاو» : لوقي

 زوجيال :لاقف كلذ نع .لوصألاو هقفلا ىف مدقملا' ©!( ىعفاشلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ ابأ »
 .ليصفتلا ىلع ظافلألا نم هيفامب ثيدحلا ىوري نأ فصولا اذه ىلع عمس نمل

 دانسإب هعبتي مث اًثيدح ىوري ثدحملا ىف ءاج ام باب) 1١4 :عيكو ىلإ هدانسإب .ةيافكلا ىف بيطخلا )١(
 ْ .(رخآ

 دوعسمو . هم طبضلاو ٠١( 0 بابللا) سايق ريغ ىلع ناتسجس ىلإ ةبسن 52 اطل دييقتلاب حالصلا
 ةركذت) ه478 ةنس ىفوت .تالاؤس هنع هلو .هنم رثكأ .هللادبع ىبأ مكاحلا ذيملت : :ىزجسلا ديعس وبأ ءىلع نب
 .(54/١17؟8 ظافحلا تاقبط ١١١7/9 ظافحلا

 دحأ وهو .لوصألاو هقفلا ىف,امإلا نارهم نب ميهاربإ نب , دمحم نب ميهاربإ ؛ قيئارفسألا قاحسإ وبأ] ف

 .(غ) ”شماه نم [نيملسملا عيمج نعو مهنع هللا ىضر

 ىف ءاهقفلا ةقيرطل اًرصان قاحسإ وبأ ذاتسألا ناكو : حالصلا نبا ورمع وبأ خيشلا لاق» :ىوونلا لاق -
 نييعفاشلا نيملكتملا نم ريثك ىلع تلكشأ لوصألا نم لئاسم ىف ىعفاشلا بهذم ديبأتب اًلطضم هقفلا لوصأ
 17١(. - 159/5 ءابسألا بيذهت «..هتقفاوم نع اونبج ىتح



 أرق نمع هيقفلا ظفاحلا ليعاسإلا ركب ابأ «هيقفلا ظفاحلا نناقربلا ركبوبأ» لأسو

 ؟ثيدحلا ٍعيمجب ترحم نأ زوجي له ؛ثيدحلا ركذو : :لاق مث : خيشلا ىلع ٌثيدح دانسإ

 نأ ىلوأ نايبلاو ,كلذ زوجي ن أ وجرأف ثيدحلا كلذ ىراقلاو ثّدحملا فرع اذإ :لاقف

 . ناك امك لوقي

 . اهنكل ,خيشلا هركذي مل ايف ةزاجإلا قيرطب هنأ هيف ٌقيقحتلاف .كلذ انز وج اذإ :ٌّتلق

 هيلع ىقابلا ٌجاردإ ءاًعامس هلوأ ٍنوك عم اذهل زاجف ,ةديدع تاهج نم ٌديوق ٌةديكأ ةزاجإ

 .ملعأ هللاو ؛*ةزاجإلا ظفلب هل دارفإ ريغ نم

 .“وليَو هللا لوسر نع” :ىلإ “ىبنلا نع” رييغت زوجي ال هنأ ٌرهاظلا :رشع نماثلا

 ىف ىنعملاو ,ىنعملا فلتخي ال نأ كلذ ًطرش نإف ؛ىنعملاب ةياورلا تزاج نإو ,سكعلاب اذكو
 باتكلا ىف ناك اذإ هابأ ىأر هنأ «لبتح نبدمحأ نب هتادبع» نع تبثو .فلتخم اذه

 لاقو .ِلَك هلا لوسر نع :بتكو برض ؛“ِِلَي هللا لوسر نع” :ثّدحملا لاقف «ىبنلا»

 الإو .هظفل ىف ثّدحملا عابتا «ٌدمحأ» ٌّبحتسا انو مزال ريغ اذه” :«ركب وبأ ٌبيطخلا» .

 :لاق «لبنح نب دمحأ نب حلاص» نع هدانسإب ركذ مث '""“.كلذ ىف ٌصيخرتلا هبّهذمف

 .ةك5 ىبنلا لاق :ناسنإلا لعجيف كَم هلا لوسر لاق :ثيدحلا ىف نوكي :ىبأل تلق“

 «ةملس نب دامح» نع هدنسب «ٌبيطخلا» ركذو "7 سأب هب نوكي الأ وجرأ :لاق

 نم «ِةلَ ىبنلا» ناريغي العجف «ٌرهبو .نافع» هيدي نيبو ثار ناك هنأ [ظر/ت4]

 )١- )1(؟ كلذ مزلي له ولك هلا لوسر نع :ىلإ للك ىبنلا نع :رييغت ىف لوقلا باب) :ةيافكلا 556.

 : نساحملا 0ك

 ناك اذإ .هوحن :و ,هلثم :نم عنملاب ىلوأ ّنوكي ال ,ةزاجإلا ريدقت ىلعو : ةدئاف»

 و/14 «تهتنا .زاوجلاب ىلوأ نوكي لب «ىليعاسإلا » ركذ امك امل اًمولعم هلوطب ثيدحلا

 .81/1؟ :مزح نبال ماكحألاو (84 :حاضيإلاو دييقتلا) رظناو -
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 ”ملعأ هللاو *«.0اًّربأ ناهقفت الف اتنأ امأ” :دامح امل لاقف .«لك هلا لوسر»

 )١( ص .بابلا :ةيافكلا 566.

 بيرقتلا ىف [ىنعم انه هب فلتخي ال هنأل .هزاوج -ملعأ هتلاو- باوصلا :ىواونلا لاق] :(غ) ٌنشماه ىلعو
 ىسافلا نبا طخب غ [رشع سداسلا سلجملا ىف قءارقب اًعامس تغلبإ /؟

 : نساحملا *

 ىنعملا ٌفالتخاو .مدقت امل اقالخ .ىنعملاب ثيدحلا ةياور زاوج نم ىلوأ اذه : ةدئاف»
 دقف :ىنعملاب ةياورلا فالخب .ِلَي : ٌدحاو هنع تيور ىذلاف ,ةلوقنملا ظافلألا ىف رضي ال
 ("!(نيحيحصلا) ىف «ءاربلا» ثيدحب كلذ ٌدَرُي الو .ىوارلا مهفي ال ام رييغتلا ىف اهقرطي

 نسح نم هيف ام عم ءبابلا كلذ ىف ظافلألاب دبعتلل “َتلسرأ ىذلا كّيبنو” :ثيدح ىف
 و//5 «تهتنا .نيتميظعلا نيتفصلاب نايتإلا

 ًاضوتف كعجضم تيتأ اذإ“ :ِةِلك ىبنلا ىل لاق :لاق .هنع هللا ىضر ءبزاع نب ءاربلا ثيدح )١(
 . كيلإ ىرمأ تضوفو كيلإ ىهجو تملسأ مهللا : لق مث نيألا كقش ىلع عجطضا مث ةالصلل كءوضو
 ىذلا كيبنو تلزنأ ىذلا كباتكب تنمآ مهللا .كيلإ الإ كنم ىجنم الو أجلم ال .كيلإ ىرهظ تأجلأو
 نك ىبنلا ىلع اهتدّدرف :لاق . دب ملكتت ام رخآ نهلعجاو .ةرطفلا ىلع تنأف كتليل نم تم نإف .تلسرأ
 .“تلسرأ ىذلا كيبنو .ال” :لاق .كلوسرو :تلق .تلزنأ ىذلا كباتكب تنمآ مهللا :تغلب ايلف

 باب :تاوعدلا باتك ىفو .هنم ظفللاو (ءوضو ىلع تاب نم لضف باب .ءوضولا باتك) ىف ىراخبلا هجرخأ
 لوقي ام باب .ءاعدلاو ركذلا باتك) ىف ملسم هجرخأو 548/١ 81/1١( ىرابلا حتف) .هلثم (اًرهاط تاب اذإ

 ةملكب ةملك لادبإ زجي مل نمع ةجحلا ىف بيطخلا هدروأ .ءاربلا نع قرط ةدع نم (عجضملا ذخأو مونلا دنع
 ناك امبرو ...ةيفيقوت راكذألا ظافلأ نأل ةياورلا ىف كلذ عنم ىلع ةجح هيف سيلف :ىقارعلا لاقو ١0( ةيافكلا)
 رهظتساو .دحاو عضوم ىف ةلاسرلاو ةوبنلاب هفصو نيب عمجلا دارأ هلعلو .هفداري رخآ ظفل ىف سيل رس ظفللا ىف
 55٠(. دييقتلا) انه ىوونلا لوقب

 ىلإ راشأ نوكي نأ لمتحيو .ىنعملا ىلع ثيدحلا ةياور عنم نمل ةجح هيف :ىباطخلا لوق رجح نبا هيف لقنو
 ,ىبنلا ظفل ىنعب سيل لوسرلا ظفل نأل كلذ عنم ىلع ةجح هيف سيل :هريغ لاقو. :الوسر اًيين ناك. هنأ
 ولو رخآلا ىف سيل رس ظفللا ىف ناك ايرف ةيفيقوت راكذألا ظافلأ نأل وأ ,ىنعملا فلتخا اذإ عنملا ىف فالخ الو
 صيلخت دارأ هلعلف ,ةكئالملا نم هريغو ليربجك .ةوبن ريغي لسرأ نمم ازارتحا ه هزكذ وأ ,رهاظلا ىف هفداري ناك

 متف) اًقرع هيف كارتشا ال هنإف ىبن ظفل فالخب «قالطإلا ىف كرتشم لوسر ظفل نأل وأ ءسبللا نم مالكلا
 .(١؟؟/؟ ىوارلا بيردتو ,554/7 ثيغملا حتف) ىف هوحنو ١18/١( ىرابلا

 نآرقلل ىنايبلا زاجعالا) ىباتك نم ,ةملكلا رسو فدارتلا ثحبم ىف .نيتملكلل ةينآرقلا ةلالدلا رظناو -

 .ةرهاقلاب فراعملارادط (ميركلا



 1317 هئادا طرشو ثيدحلا ةياور ةفص ىف : نورشعلاو سداسلا عونلا

 ةلاح ىف اهركذي نأ هيلعف ءِنْهَولا ضعب ؛ اهيف ٍةفص ىلع هٌعامس ناك اذإ :رشع عساتلا
 اذإ ام .هتلثمأ نمو .كلذل ةلثمأ انل ىضم ايفو ,سيلدتلا نم اًعون اهافغإ ىف نإف ءةياورلا

 ىف انثدح :وأ .ٌةركاذم نالف انثدح ” :لقيلف ,ةركاذملا ةلاح ىف هظفح نم ُتّدحملا هئّدح
 مهِظافُح نم ةعامج ناكو .كلذ لعفي ءاملعلا ىمدقتم نم ٍدحاو ريغ ناك دقف “.ةركاذملا

 ةعرُر وبأو ,ىدهم نب نمحر لادبع» مهنم .ءىش ةركاذملا ىف مهنع ٌلَمحي نأ نم نوعني

 نأ نأ عم ةلهاسملا نم اهيف عقي دق امل كلذو .هريغو «كرابملا نبأ » نع هانيورو «ىزارلا

 ,مهبتك نم الإ هنوظفحي ام ةياور نم ظافحلا مالعأ نم ةعامج عنتما كلذلو .ناوَح ظفحلا

 .ملعأ هللاو ؛نيعمجأ مهنع هللا ىضر «لبنح نب ذمحأ» مهنم

 تياث» نع نوكي نأ لثم «حورجب امهّدحأ نيلجر نع ثيدحلا ناك اذإ :'"نورشعلا

 ٍدانسإلا نم حورجملا ًطاقسإ ُّنَسحتسُي الف «سنأ نع ,"''شاّيع ىبأ نب نابأو .ىناتبلا.

 لاق .ةقثلا هركذي مل ءىش حورجملا نع هيف نوكي نأ نم افوخ .ةقثلا ٍركذ ىلع ٌراصتقالاو

 نب ملسم ناكو” :«بيطخلا» لاق «ركبوبأ بيطخلا» مث « لبنح نب دمحأ » كلذ نم اوحن

 ,“رخآو” :لوقي مث .ةقثلا ركذيو ٍدانسإلا نم ٌحورجملا طقسأ ابر. اذه لثم ىف جاجحلا
 ."“هيف ةدئاف ال لوقلا اذهو” :"!لاق “حورجملا نع ةيانك

 قرطتل .هنم اهّدحأ ًطقسُي الأ نيتقث نيلجر نع ُثيدحلا ناك اذإ ىغبني اذكهو : تلق

 ىف كلذ عنتمي ال مث .لقأ هيف طاقسإلا ٌروذحم ناك نإو .هيلإ روكذملا لامتحالا لثم

 .هدعب ايف طقسلا لبقام جردأو (ص) نتم نم .نورشعلا ىداحلاو نورشعلا :ناعيرفتلا طقس )١(

 هنع هللا ىضر سنأ باحصأ تبثأ نم ,ىرصيلا دمحم وبأ ملسأ نب «ىنانبلا تباث» وه (ةقثلا) (؟)

 .(بيذهتلا بيذهت) .كورتم :نيعم نبا لاق ,شايع ىبأ نب نابأ» وه .حورجملاو

 .3/4 - 3”ا// .(حو رجم ًاهدحأ نيلجر نع اًئيدح ىوري ثدحملا ىف باب) ةيافكلا ىف . :بيطخلا م

 : نساحملا ل

 ' عبتتب مالعإ هيفو .درفني مل روكذملا نأو .نيلجر نع هاور هنأب مالعإلا هتدئاف : ةدئاف»

 و/074. .«تهتنا - قرطلا

 .(؟39/1 - 758/1 ثيغملا حتفو 55١, :ىقارعلا دييقت رظناو -
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 لامتحالا نم ركذ امو ."0نيتياورلا قافتا ٌرهاظلا نأل .ميرحت عانتما [و/14] نيتروصلا
 هللاو ؛ جردملا عون ف قبس ائ :هدمعت زوجي »ل ىذلا ,جاردإلا نم هنإف «,كلديعب ردان

 ."”هلعأ

 كلذف .هضعب رخآلا نعو هضعب . امهدحأ نع ء نأ ايم . اهيبلإ اج ثيدحلا اًرَعو ءهزيمي مو

 .بيسملا نباو ةورع نع هاور ثيح ,(كفإلا ثيدح) ف «ىرهزلا» لعف امى .زئاج

 مهلكو” :لاقو .ةشئاع نع ,ةبتع نب هللادبع نب هللاديبعو ,ىثيللا صاقو نب ةمقلعو

 ثيدحلا “...تلاق :اولاق ءاهثيدح نم ةفئاط ىنثذدح

 جر دسأ نع اور أك كذا ف هي لإ ثيفما كلذ ووش امنإ
 ريغو .ثيدخلا كلذ نم ٍءىشب جاجتحالا زجي ل اخو رجب اههدحأ ناك اذإ ىتح ,ماهبإلا ىلع
 رِخآلا نع ثيدحلا ىوريو نييوارلا دحأ ٌركذ طقسي 4 نأ .كلذ طالتخا دعب دحأل زئاج

 نع هضعبو ءاهدحأ نع هضعب نأب حاصفإإلاب اًنورقم اًعيمج امهركذ بجي 0 هدحو

 ا # *

 .(ع) اهلثمم .خ [نييوارلا] :اهشماه ىلعو (غ) نتم نم )00(

 .(غ) [ةيناث هيلع ةلباقم غلب مث .عامسلا لصأب لباقملا لصألاب ةلباقم غلب] (1)

 : نساحملا »*

 ركذ نأ دعب .هيف لاق «ىرهزلا» نأ مدقت دق .كفإلا ثيدح ىف هركذ ام : ةدئاف »
 .ماهتلا ىلع َةَوُرُع قيرط نم ٌتيدحلا قاسو “ةشئاع نع ةورع ىنثدح ىذلا” :ركذ ام
 ظر/ا/4 «تهتن ةنا .هنم رظنيلف .عونلا اذه نم (رشع ىداحلا) ىف هيف ام مدقت دقو

 ليدعت باب :تاذاهشلا باتك (خ) .نيحيحصلا ىف دانسإلا اذهب ىرهزلا قيرط نم كفإلا ثيدح 11

 ىنب ةوزغ ىف كفالا ربخ (ةيماشهأ» .4/9ةريسلا) ىف دانسإلا اذهب ىرهزلا نع قاحسإ نبا ةياور ىهو
 .قلطصملا
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 ثدحملا بادا هفرعم

 .هليق ىتلا ٌحاونألا هتضتقا راه ٌفرط ىضم دقو

 ٌىواسم رفانيو ميشلا ٌنساحو قالخألا مراكم ''”بساني ٌقيرش ملع ثيدحلا ملع

 ىدصتلا دارأ نمف ءايندلا مولع نم ال ةرخآلا مولع نم وهو .ميشلا َنياشمو قالخألا
 ٠ هّيلق ٌرهطيلو ءاهصالخإو ةّينلا ّحيحصت مدقيلف ,همؤلع نم ءىش ةدافإل وأ ثيدحلا عامسإل
 .اهتانوعرو ةسايرلا بح ةّيِلَب رّدحيلو .اهساندأو ةيويندلا ضارغألا نم

 ٌباصتنالاو ثيدحلا عابسإل ىّدصتلا هل ٌبحتسا هغلب اذإ ىذلا ّنسلا ىف فِلتخا دقو
 هرشنو هتياورل ىدصتلا هل ٌٍبِحْتسا ,هدنع ام ىلإ َجيِتحا 3 نأ : هلوقت ىذلاو .هتياورل
 هللا دمر «دالخ نب دمحم ىبأ لضافلا ىضاقلا» نع انيورو .' "ناك نس ّىأ ىف [ظ/69]

 َنُسَح لقانلا هغلب اذإ ىذلا ٌدحلا ىف ,رظنلاو رثألا قيرط نم ىدنع حصي ىذلا : :لاق هنأ
 لاق .ٌدشالا ٌممتحي اهيفو ةلوهكلا ءاهتنا اهنأل نيسمخلا قوتسي نأ وه ,ٌتّدحي نأ هب

 ('7ليثو نب ميحس»

 )١( .(ع ن .غ) ىف اك [بساني] هشماه ىلعو [بسانم] :(ص) نتم ىف '

 ) )1عقي ةروجهم دالب برف ءناكملاو نامزلا بسحب كلذو :لاق] : حالصلا نبا ىلامأ نم (غ) شماه ىلع
 .[ءالعلا اهيف رثكي ىتلا دالبلا ىف هتياور ىلإ جاتحي هالو .كانه هتياور ىلإ جاتحي نم اهيلإ

 ناك .ةئاملا هرمع زهان .مرضخم رعاش : ىميمتلا لظنحلا ىعوب ريلا ىحايرلا ءورمع نب ليثو نب ميحس (؟)

 نم دهاشلاو .مالسإلا ىف نيتسو ةيلهاجلا ىف ةنس نيعبرأ شاع :ديرد نبا لاق .ركذلا هبان ,هموق ىف اًفيرش
 :ةيسامح ةيعمصأ .ةروهشملا هتديصق

 ىتوفرعت ةماعلا عضأ ىتم 2 ايانثلا عالطو الج نبا انأ
 نيعبرألا دح تزواج دقو ىنم ءارعشلا بلطي اذامو

 تيبلا...نيسمح وخأ

 ىدمآلا فلتؤم) ١77, تا” ىق :ةباصإلا  :776٠تايعمصألا ١. ىقوزرملل ةسامحلا حرش ١/ 18طمس

 ىلآللا ١/ )008:باسنألا ةرهججو 506.,

601 
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 نوئشلا _ ةدوادم ىثاجتو ىدشا عمت نيسمخ وخأ

 ,هثوقو ناسنإلا ةيزع ىهانتت نيعبرألا ىفو و تيسير أ نبا وهو ع هللا لوس ين 8

 ,"0«هي را دوجيو هلقع رفوتيو

 نمو نيمدقتملا فلسلا نم مك” :لاقو دالخ نبا ىلع كلذ «ضايع ىضاقلا» زكنأو
 ملعلاو ثيدحلا نم رّشَن دقو .هلبق تامو ّنسلا اذه ىلإ هتني مل نم .نيثدحملا
 غليي م ريبج نب ديعسو .نيعبرألا لمكي ملو ىفوت زيزعلادبع نب رمع اذه ! ىصحياالام
 ٍفّين نبا سانلل سلج سنأ ْنِب كلام اذهو ؛ىعخنلا ميهاربإ كلذكو .نيسمخلا
 ا .ءايحأ ةخويشو نورفاوتم سانلاو - ةرشع عبس نبا : :ليقو  نيرشعو

 ."”ءلعأ هللاو "كلذل بصتناو ةثادحلا نس ىف ملعلا هنع ّدخأ دق ىعفاشلا سيردإ نب

 ا هول يار امال

 ,هركذ ىذلا نسلا لبق هل تلجعت ملعلا ىف ةعارب ريغ نم .هسفن نم ًءادتبا ثيدحتلل

 ىلإ جايتحالا ٌةنِظم هنإف روكذملا ّنسلا ٍءافيتسا دعب كلذ هل ىغبني امنإ .اذهف
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 ىف حهنم ةعاربلا كلذ نأ ٌرهاظلاف كلذ لبق ْثَّدح نمم «ضايع» مهركذ نيذلا امأو

 امإ كلذ اولئس مهنأل وأ ,كلذ لبق اوثدحف مهيلإ ٌجايتحالا اهعم مه رهظ ,تمدقت ملعلا

 بلطلا حلص هغلب اذإ ىذلا دحلاو بلاطلا فاصوأ ىف لوقلا باب :لصافلا تدحملا :دالخ نبا ىضاقلا )١(
 .هقيرط نم ٠٠١ عاملإلاو .هيف

 :(غ) شماه ىلعو )١99 -.٠١8( عاملإلا (0)
 :نييدادغبلا ضعب دشنأ دقو : ضايع ىضاقلا لاق]

 انهذ قوزرملا فلاب ريصطصقتقالل ةفقادحلا نإ

 انس هنم ربكأ قوفيف هيلق ىكذت نكل
 « نويدادغبلا انباحصأ اندشنأ» :لاق .دالخ نبا ىضاقلل لصافلا ثدحملا) ىف ناتيبلاو :٠١6( :عاملإلا) ف

 680/١. ربلا دبع نبال ملعلا نايب عم اج ىفو فك ف 97

 امم هعمو ٠١6/57( 5 ةرصبتلا) حيحَص لمح ىلع دالخ نتا مالك حالصلا نبأ لج دقو ىقارعلا لاق (0)
 ةجاضنلاو ةكرحلا هيف ريتعي لب .هريغالو خولبلا ثيدحلا بتك ىف 4 ربتعملا سيلف » :بابلا' ىف دالخ نبا هلاق

 ىف ملعلا بالط نأ ىلع ؛ةنييع نبا نم رغصأ ملعلل اًبلاط ت تيأر ام : :ىرهزلا لوق لد دقو .ءطبضلاو ظقيتلاو
 .244 ف :١46 ثدحملا «نيرشعلا دودح ىف اوناك نيعباتلا رصع



 ؛ رهف :ثيدحتلا نع كاسمإلا هل ىغبن ُثّدحملا هغلب اذإ ىذلا نسلا ادا“ 1 امأو

 ناك نإف طار ٌدَح هنأل "ينال ىف كسي نأ ل ٌبجعأ" :«دالخ نبا» لاقو

 هل توجر ءاًياستحا تدي نأ ىّرحتو هب موقيو هثيدح ُفرعَي اًعمتحم هُيأرو اتباث هلقع

 “اريخ اذن 2

 يعم

 لالتخالا هيلع فيخو .بلاغلا ىف هلاح فْعض َنيناثلا غلب نم نأ ,هلاق ام ةَجَوو

 مهنم .تاقثلا نم دححاو ريغل قفتا امك ءطلخي نأ دعب الإ هل َنَطفُي الأو ,لالخإلاو

 تا اذه ةزواحي دعب ٌقلخ ثَّدح دقو «"'ةبورع ىبأ نب ديعسو «قازرلا دبع »

 ءكدعس نب لهسو كلام نب سنأ» : مهنم ,ةمالسلا مهتبحصو قيفوتلا مهدعاسف

 «دعجلا نب ىلعو .ةنييع نباو ,ثيللاو .كلام» و .ةياحصلا نم «ىوا ىبأ نب هللا دبعو

ةئام ءافيتسا دعب | اوثدح دحاو ريغ مهيفو نيرخأتلاو نيمدقتملا نم مج ددع ىف
 ,ةنس 

 .ملعأ هللاو ؛تيعجأ مهنع هللا ىضر «ىربطلا بطلا أ

 | اييصاعإ» ناك .كلذب هنم ىلوأ وه نم ةرضحب ثدحي نأ ثّدحملل ىغبني ال هنإ مث
ْ 

 ' نم هيف دلبب ةياورلا هركف مهضعب دازو .ءىشب ميهاربإ ملكتي مل اعمتجا اذإ «ىبعشلاو

 . .قايسلا هب نئمطي الو [وهو] :ص ىف )١(

 5١(. 4 :عاملإلا) ىلع لباقو .ريسي فرصتب 584 ف 708 :لصافلا ثدحملا نم (؟)

 :رعاشلا لاقإ :(غ) شماه ىلعو

 نامجرت ىلإ ىعمس تجوحأ دق 2320-اهّتفُلُيو - نيناثلا نإ

 نانئسلا تحت ةدعصلاك تنكو انحتنا طاطشلاب ىنتلدبو

 [ناسل ىبسحيو ىناسلالإ عتمتسمل ّىف عدت مو

 ( :عاملإلا) ىف ىهو

 ناك دي ىسابع رعاش «ىعارخلا «ملحملا نب فوع» ملحملا ىبأل ,ةلوطم ةديصق نم تايبألاو

 ةلاسر)و (/غ ىناغألا) ىف اهرظنا .نومأملا دهع ىف ه ١5غ ةنس ت .نيسحلا نب ب رهاط لآل اًعطقنم

 7٠١. :عاملإلا شماه ىلع اهجيرخت عم .رئاخذلا ط (015 : : نارفغلا

 0 (ريغتو طلتخا نمم عابسلا كرت ىف ءاج ام باب :ةيافكلا) ىف امههريغ اهعم (") '

 .30/ :عاملإلا ف



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم قف

 اذإ” ٍ 0لاق «نيعم نب ىيحي» نع انيور .كلذ ريغل وأ هنسسل هنم ىلوأ وه نم نيثدحملا :

 ىذلا نإ” :اًضيأ هنعو “قلحت نأ قيحلل بجيف «رهسم ىبأ» ُلثم هيف ٍدلب ىف ثندح

 ."”قمحأ .هنم ثيدحتلاب ىلوأ وه نم اهيفو ةدلبلاب ثدحي

 . نم ىلعأ ٍدانسإب هريغ وأ هدلب ىف هريغ دنع هملعي ام هنم ّسمتلا اذإ ثدحملل ىغبنيو
 نيدلا نإف .هيلإ هدشريو [ظ//1١ هب بلاطلا ملعُي نأ ءرخآ ٍدجو نم َحجرأ وأ هدانسإ
 ٌلوصح هل ىجرُي هنإف ءهيف لا حيحص ريغ هنوكل دحأ ثيدحت نم عنتي الو . .ةحيصنلا
 .هلا ريفل ملعلا بلطيل لجرلا نإ ”٠ :لاقي ناك :لاق «رمعم» نع انيور .دعب نم ةينلا
 ليزج اًيغتبم هرشن ىلع اًصيرح نكيلو ."لجو زع هلل ّنوكي ىتح ُملعلا هيلع ىبأيف
 نب ٌةورع» مهنم .هثيدح ىلع ّسانلا فلأتي نم .مهنع هللا ىضر فلسلا ىف ناك دقو . .هرجأ
 .ملعأ هللاو ؛اهنع هللا ىضر «ريبزلا

 :لاق روباسيني «ىوارفلا مس اقلا وبأ» هانريخأ ايف هنع هللا ىضر كلامي دتقيلو

 : ,ظفاحلا هللادبع وبأ انأ : لاق : .ظفاحلا ىقهيبلا ركب وبأ انأ :لاق .ىسرافلا ىلاعملا وبأ ان

 )١( ص شماه ىلع :

 ٌديهش كيلملاو اهنع لأسيس ةلاقم لاجرلا ىف نيعم نبالو
 ديدش باقعلاف اًروز ناك نإو ةبيغ كش ال ىهف اقح كت نإف

 .دهاش لحم انهه نتملا ىف امل ودبيالو .[ىميقعلا نب نيدلا لابك اهدشنأ
 |هيلع درلا ىف ءارعشلل': تاضراعم هيف امهعمو .دامح نب ركبل (ربلا دبع نبال عماجلا) ىف اهو

 )١١7 -750/0 ىبحي لاوقأ ىف اهمظن تايبأ ةعبرأ ىف .دامح نب ركب ىلإ ةيافكلا ىف بيطخلا اههدنسأو

 نبا ديلولاوبأ هركذ .دامح نب ركبو .نيتيبلا تاياور ىف .ظافلألا ىف ريسي فالخ عم حرج لا ىف نيعم نب
 ةيرصملا طط 10 سلدنألا ءالع خيرات) ءرصانلل اهيضاق «ليلملا رفعج ىبأ ةمجرت ىف ىضرفلا

  511م

 رهسم نب ىلعألادبع ىناسغلا رهسم ىبأ ةمجرت ىف .نيعم نب ىيحي نع هدانسإب متاح ىبأ نبا (؟)
 ليدعتلاو حرجلا ةمدقم) اهملاع ىقشمدلا ١/586(.

 .رمعم نع ىكح امم رظن هلاق ايف :ركب وبأ انخيش لاق] :ىسافلا نبا طخب (غ) شماه ىلع (؟)
 اًضيأ - حالصلا نبا - هلاق ىذلاو .ليوأت ىلع ءاملعلا نم هريغو رمعم لوق لمحو كلذ ىلازغلا عنم دقف
 .دانسإلا ولع ,ةحجرملا ةفصلا ادع ايف ءاوتسالا دنع كلذ نوكي نأ ىغبني هنإف :ليصفت نم هيف دبال
 اذهف ءطباض فراع ادانسإ لزنألاو ,ةعنصلاب هل ةفرعم ال ايماع ادانسإ ىلعألا نوكي نأب توافتلا عم امأف
 بجوي ام ىماعلا صخشلا اذه نع ةياورلا ىف نوكي دق هنأل روكذملا داشرإلا ىلإ ةبسنلاب هيف رظني
 [.اللخ



 7 ان :لاق ىٌّدَج ان :لاق ''”قارعشلا دمحم نب لضفلا نب دمحم نب ليعاسإ ىنربخأ :لاق

 ىلع سلجو ءأضوت ْثّدحي نأ دارأ اذإ سنأ نب كلام ناك :لاق سيو ىبأ نب ليعابسإ '

 :لاقف كلذ ىف هل لبقف ثّدحو ,ةبيهو راقوب هسولج ىف نكمتو ,هتيحل حرسو ,هشارف ردص

 نأ هركي ناكو “انكمتم ةراهط ىلع الإ ثّدحَأ الو 2 هللا لوسر ثيدح مظعأ نأ بحأ

 نع هب ثدحأ ام مهفتأ نأ بحأ“ :لاقو .لجعتسي وأ .مئاق وهو وأ قيرطلا ىف ثدحي

 دحأ عفر نإف .بيطتيو رخبتيو ,كلذل لستغي ن ناك هنأ هنع اًضيأ يورو (970««هتاكَع دنا لوسر

 مكتاوضأ اوعفرت ال اونمآ َنيّذلا اهيأيإ# :ىلاعت هللا لاق“ :لاق هرجز هسلح ىف هتوص

 قوف هتوص عفر انأكف دلك هلا لوسر ثيدح دنع هتوص عثر نمش ٠ ,© ّىبنلا توص قوف

 .""لو هللا لوسر ٍتوص

 ثيدحل ُئراقلا» :لاق هنأ '“'«هيقفلا هللادبع نب دمحأ نب دمحم» نع انغلب وأ ءانيورو

 .«ةئيطخ هيلع بتكت هنإف دحأل ماق اذإ لك هللا لوسر

 نم نإ» :لاق هنأ «تباث ىبأ نب بيبح» نع درو ام ,.هسلج لهأ عم هل بحتسيو

 .ملعأ هللاو .«اًعيمح مهيلع لبقي نأ موقلا لجرلا ثدح اذإ ٍةنَسلا

 ركذب همتتخيلو هّسلحي حتتفيلو ''!.هضعب كاردإ نم ماسلا عنمي اًدرَس ثيدحلا درسيالو

 )١( ناك ,هدج «لضفلا» هب دارملاو :رعشلا ىلإ ةبسن ءنيشلا حتفب ءىفارعشلا] :(غ ءص) شماه ىلع ١
 ١ -ها9ا07 -ىنارعشلا نسحلا وبأ ءلضفلا نب دمحم نب ليعاسإو (١5/؟ بابللا) ىف هلاق .[هرعش لسري
 (ه10؟) ىنارعشلا دمحم نب لضفلا دمحم ىبأ هدج نع ثدح

 ,ىعازخلا ةملس ىبأ نع دالخ نبا دانسإب .رهطتي ىتح ثدحي نأ هرك نم :لصافلا ثدحملا )١(

 .ءالمإلا بدأو ١4/9-17, :كرادملا بيترتو (ه40) كلام مامإلا باحصأ نم ,ىدادغبلا ةملس نب روصنم

 .(45-68) ىرزهزلا بعصم ىبأ نع قاعمسلا دانسإب

 ةركذتو «ىناعمسلل ءالمإلا بدأو 51/؟ كرادملا بيترت رظناو .؟ ةيآلا نم ,تارجحلا ةروس (5)

 ْ 7١/7 لصف ,ةعامج نبا ردبلل عماسلا

 ("975/7/.0؟ ىوونلا بيذهتو 2,١8 ةطقن نبا دييقت) ه "الا - ىزورملا ديز وبأ (8)

 هلأسي نأ] :هلوق دعب .ءاعدلا ةغيص رخآ ىلإ ءانه امهعضوم نم ( ص) ىف اتلقن ءاهدعب ىتلاو ةلمجلا هذه (0)

 [نولئاسلا



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 000 1

 دمحلا لمكأ نيملاعلا بر هلل دمحلا» :لوقي نأ هب منتفي ام غلبأ نمو .لاحلاب قيلي ءاعدو

 نو ركاذلا هركذ اهلك نيلسرملا ديس ىلع ٍناَمتألا مالسلاو ةالصلاو ءلاح لك ىلع

 لك .لآو «نييبنلا رئاسو هلآ ىلعو هيلغ ّص مهللا ؛نولفاغلا هركذ نع لفغ املكو

 *.«نولئاسلا هلأسي نأ ىغبني ام ةياهن .نيحلاصلا رئاسو

 بتارم ىلعأ نم هنإف .ثيدحلا ءالمإل سلجم ٌدقع .فراعلا ثّدحملل بحتسيو

 اذإ هنع غلبي اًيلمتسم دختيلو .اهاوقأو لمحتلا هوجو نسحأ نم هيف عامسلاو «نيوارلا

 :كلذ هنع ىور نممو .كلذ لثمل نيّدصتملا نيثّدحملا رباكأ ٌبأد كلذف ,'"عمجلا رثك

 مالعألا نم ريثك ددع ىف «نوراه نب ديزيو ,مصاعوبأو ,عيكوو ,ةبعشو ,"!كلام»

 )١( ,رثكأف نييلمتسم ذختا هدحاو ٍلمتسمب ىفتكُي ال ثيحب عمجلا رثاكت نإف» :ىناعمسلل ءالمإلا بدأ ىف 3

 اقين «مهرباحمب هنع اوبتك نم رزُحو نيلمتسم ةعبس هيف ناكو ,ىجكلا ملسم ىبأ سلجم نأ كلذ نم ركذو

 ل) بيطخلا نع ةطقن نبا هدنسأ :ىجكلا ملسم ىبأ ةمحرت رف هلثمو .ةربحم فلأ نيعبرأو 38(

 رزحي ناك ,ةفاضرلا دجسمب ىطساولا نسحلا ىبأ - ىلع نب مصاع سلحم نأ .اًضيأ كلذ نم ىناعمسلا ىورو
 )8١1/44( ة بيذهتلا بيذبت) ىف ءرظناو .فلأ ةئام نم رثكأب

 ةضورلاب هسلحم ىف هيلع سانلا رثك ال هنأ (51/7) كرادملا بيترتب كلام ماهإلا ةمجرت ىف ىذلا (؟)
 قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهيأي» ةيآلا التف ؟ ساتلا عمسي ايلمتسم تلعج ول :هل ليق ,ةفيرشلا
 .غ86-5 ىناعمسلا ءالمإلا بدأ ىف هلتمو ”“.اتيم هتمرخك ايح هتمرخو :لاقو 4 ىبنلا توص

 : نيساحملا ©

 ىف ةحيحصلا ةنسلا عبتي كلذكو ءاهعابتا ىعغبني ةروهشم ننس ديمختلا ىو : : ةدئاف »

 و١8 «تهتنا .هريغو «ىوونلا» اذه ىلع هبن دق لك ىبنلا ىلع ةالصلا

 .نآرقلا ىف اًئيش توصلا نسح ٌّئراق ةءارق دعب سانلا ىلمتسملا تصنتسيو» :بيرقتلا ىف ىوونلا لاق -
 ١6/7 «.هيف غلبألا ىرختيو لي هلا لوسر ىلع ىلصيو ىلاعت هللا دمحيو لمسبي مث

 هلل دمحلا” ,دمحلا ظافلأ غلبأ نإ :ناسارخ ءاملغ نم ةغامج نع ىوونلا لوق (ةضورلا) نم ىطويسلا لقنو
 هلل دمحلا لب :ىنيقلبلا لاق : ىطويسلا ٍبقعو «.دمتعي ليلد كلذل سيل : لاق . «هديزم ىفاكيو همعت ىفاوي اًدمح

 (190/9 ىوارلا بيردت) اهنيب عمجلا ىغبني ,ةنجلا لهأ ىوعد رخآو باتكلا ةحتاف هنأل .نيملاعلا بر



 نوراه نب ديزي نأ يور ام لم ىف عقب البكم الحم هيتس نكيلو .نيفلاسلا ٠
 ؟نم نبا ٌةَّدِع .دلاخ ابأ اي :هيلمتسم هب حاصف .ةّدع هب انثدح : :لاقف ثيدح نع لئس

 !("!كتدقف نبا دع :هل لاقف

 ش نأ هيلعو .ائاق ىمتسا دجي مل نإف .هوحن وأ ىسرك نم عفترم عضوم ىلع لمتسيلو
 لصوت «ىلمتسملا ءالمتسا ىف ةدئافلاو .فالخ ريغ نم ههجو ىلع هيدؤيف ثّدحملا ظفل عبتي
 عيسي مل نم امأو .لمتسملا غالبإب .هققحتو همهفت ىلإ .هنم ٍدَعُب ىلع ىلمملا ّظفل عمسي نم
 نم [ظ/١1] اًقلطم ىلمملا نع كلذل هتياور ٌراوج كلذب ديفتسي سيلف .ىلمتسملا ظفل الإ

 .نيرشعلاو عبارلا عونلا ىف مدقت دق مالك اذه ىفو .هيف لاحلل ٍنايب ريغ

 غرف اذإف .ميظعلا نآرقلا نم ءىشل ٌئراق ةءارقب سلجملا ٌحاتتفا بحتسيو

 ,ىلاعتو كرابت هللا دمحيو لمسبي مث «2'!ّطغَل هيف ناك نإ سلجملا ّلهأ ىلمتسملا تصنتسا

 نم :لوقيو ثّدحملا ىلع لبقي مث ؛كلذ ىف غلبألا ىرحتيو لك هللا لوسر ىلع ىلصيو
 .ملعأ هللاو ؛كلذ وحن وأ .كل هللا رفغ :وأ .هللا كمحر .تركذ ام وأ ٌتركذ :

 عفري هنأ «ٌبيطخلا» ركذو .'هيلع ىلص لَك ىبنلا ركذ ىلإ ىهتنا ")ام لكو
 ا"!هنع هللا ىضر :لاق ىباحصلا ركذ ىلإ ىهتنا اذإو .كلذب هتوص

 كلذ لعف دقف .هل لهأ وه امب هنع ةياورلا ةلاح ىف هخيش ىلع ٌءانثلا ثّدحملاب نسحيو

 ثدح اذإ ناك هنأ «حابر ىبأ نب ءاطع» نع ىوُر ابك .ءالعلاو فلسلا نم دحاو ٌريغ

 . انثدح» :لاق هنأ «عيكو» نعو .«رحبلا ىنثتدح» :لاق اههنع هللا ىضر سابع نبا نع

 "نب ديزي باحصأ نم .ىطساولا بوقعي ىبأ ءبهو نب قاحسإ نع .ءالمإلا بدأ ىف قاعمسلا هدنسأ )١( ش
 .ىملسلا دلاخ ىنأ ءىطساولا ءنوراه

 حتفلابو حصفأ نوكسلاب ءطغل :فنصملا لاق] :هشماه ىلعو .ايلق ,نوكسلاو حتفلاب (غ) ىف هطبض ()

 1 [ .رهشأ

 .ىلوألا سيلو ع ءص 5 خسنلا ىف همسر اذك [ام لكو] ()
 لَك ىبنلا ىلع ةالصلا ةرثكب دبعتلا ,ملعلا اذه ىف دصقي ام نسحأ نم :لاق] :(غ) شماه ىلع (4)

 .[ةداعلا هجو ىلع جرخي الو .هب ظفللا دنع اًدوصقم نوكي نأ كلذ جاتحيو .هركذ رركت الك

 , هللا ىضر :لاق ىباحص نبا ناك نإف :(هرصتخم) ىف «ىواونلا» داز] :(غ) شماه ىلع فاضأ (5)
 1 1 (5/7١؟ ىوارلا بيردت عم .بيرقتلا نتم) - [اههنع

 هال



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم ترك

 (""هنع نلفغي الف ,هركذ د دنع هل ٌءاعدلا كلذ نم مهأو .«ثيدحلا ىف نينمؤملا ريمأ ,نايفس

 رفعج نب دمحم بقل «ردنغ» ك بقل نم هب فرعي اب ءهنع ىوري نم ركذب ّسأب الو

 ءاهع فرع 1 ىلإ ةبسن وأ .؛ىصيصملا ناهيلس نب دمحم بقل «َنْيَولو» ,ةبعش بحاص

 - ("!ديبأ مأ هتدج ليقو مّمأ «ةينم» و - ةيمأ نبا وهو .ىباحصلا « ةينم نب ىلعي» ك
 «لوحألا مصاعو» .«شمعألا ناييلس» ك هب فرع هدسج ىف ٍصقن ة ةفصب ٍبفصو وأ

 ليقو هُم ىهو « ةيلَع نباب فورعملا ميهاربإ نب ليعامسإ» ىف اى ,كلذ نم ههركي ام الإ
 هاهنف «ةّيلَع نب ليعامسإ انثدح» :لوقي ناك هنأ «نيعم نب ىيحي» نع انيور .همأ م

 - نأ هركي [و/ال"] ناك هنأ ىنغلب هنإف .ميهاربإ نب ليعامسإ : لق لاقو « لبنح نب دحأ»

 .ريخلا ملعم اي كنم انلبق دق :لاقف .همأ ىلإ بسني

 اًندقم هخويش نم ٍةعامج نع ةياورلا نيب هئالمإ ىف عمجي نأ لمّملل ٍّبحتسا دقو

 راتخيو اًدحاو اًثيدح مهنم خيش لك نع ىلميو ,رخآ ٍدجو نم ىلوألا وأ ءاداتسإ ىلعألل

 هبنيو ,هنم دافتسملا ىرحتيو هيلي ام ىفتنيو ,قّيلأو ٌنسحأ هنإف .هنتم رصقو هّدنس الع ام

 ىشخي امو ,نيرضاحلا ٌلوقع هلمتحت ال ام بنجتيو ,ةليضفو ٌولعو ةدئاف نم هيف ام ىلع

 .همهف ىف مهيلع مهولا لوخد نم هيف

 رداونلاو تاياكحلا نم ٍءىشب ءالمإلا متخ .نيروكذملا نم دحاو ريغ ةداع نم ناكو

 ىبأ نع دنسأو «كلذ اوهرك فلسلا نإف .ءاقبلا لوطب خيشلل وعدي نأ هركُيو» :ىناعمسلا هيف لقن )١(
 .كءاقب هللا لاطأ : ىيحي ىبأ نب ءزيزعلا دبع نب ديعسل لجر لاق :لوقي رهسم ايأ تعمس :لاق ىقشمدلا ةعرز
 :لوقيو ههركي ءاقبلاب هل ىعُد اذإ ىبأ ناك :لاق .دمحأ نب هللا دبع نعو .هتمحر ىلإ ىب لجع لب :لاقو بضغف
 مكايإو هللا انمحر : نولوقي اوناك» :لاق ىعخنلا ميهاربإ نع شمعألا ن نع دنسأ مث .هنم غرف دق ءىش اذه

 ١٠١-1١1,. ,مالمإلا بدأ «.مكلو انل رفغو

 اهنوك ىلع نيسمخلاو عباسلا عونلا ىف رصتقاو .ىلعي مأ ةينم نأ انه فنصملا حجر» :ىقارعلا لاق (")
 .الوكام نبا رصن وبأ هب مزج ىذلا وه ريبزلا هلاق امو .هيبأ مأ هتدج اهنأو راكب نب ريبزلا نع هاكحو ,هتدج
 548 حاضيإلاو دييقتلا «.ريبزلا بصُي مل :ربلا دبع نبا لاق نكلو

 ىضاقلل راونألا قراشمو 18٠١6, ت ٠687/84 :باعيتسالاو ,7//797 :الوكام نبال لامكإلا :ىلع لبوقو
 سو : ضايع
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 .”نسح كلذو ؛اهديناسأب تاداشنإلاو
0 000 

 هل جّرخف هتقو ظافح ضعبب ناعتساف هيلمي ام جيرخت نع ثدحملا رّصق اذإو

 ."'كلذ نولعفي انخويش نم ةعامج ناك :«ٌبيطخلا» لاق ..كفدب. 08 الف

 ملقلا غيزب هنم دسف ام حالصإو هناقتإو هتلباقم نع ىنغ الف ُءالمإلا "ازجن اذإو

 7 فئايفطو
 ا اد -_ 5 2#

 نم سيل امب ليوطتلا نع نيضرعم ءاهب انأزتجا ثّدحملا بادآ نم نويع هذه
 م 5 5 هام . *

 . ملعا وهو ؛قفوملا هللاو .اهتاهبتشم نم :سيل رهاظ وه وأ ءاهتامهم
*# 

 ,نالف انث :لاق نمع تاياورلا ركذ باب) هيليو (هيف كش ام ظفاحلا تابثتسا زاوج يف) : : ةيافكلا 0(
 | 195-179 (نالف ىنتبثو

 فلاب امأو «ىضقنا ٠ هائعم : : ميجلا رسكب ءزجن :فلؤملا لاقا :(غ ءص) شماه ىلع هطبض (0)

 .«عاطقلا نيأ» داز .اهاضق : ما زج تلا ,هتجاح زجنو . .ىنفو ضقت أ ازجن زجني ءرسكلاب ملا

 زجني رسكلاب ء هيلا زجن اقف ىرهرجلا مزج هيو روهشملا لع ميلا سكي ره نجت :هوق : : ىقارعلا لاق

 : ىذلاو .هيلع ُىرق نيح ثيدحلا مولع ةيشاح ىف فنصملا نع دّيق ىذلا وه اذهو .ىهتنا .ىفو ىضقنا ءاّرجن

 :لاق .رضح ازجن زجني دعولا زجنو عطقنا حتفلاب مالكلا زجن-:لاقف .حتفلاب ,ةمالك مكحملا بحاص هب ردص

 10٠. حاضيإلاو دييقتلا «.ىهتئا .هتجاح ىضق ّرَجن نأكو ,ىنفّرجن نأك :هتيكسلا نبا لاق ..زجن ؛لاقي دقؤ

 ىتءارقب عامسلا غلب : ىسافلا نبا طخب (غ) شماه ىلعو [ملعأ هقاو] :( ص) ىفو ( ع ز ,غ) نم (

 ىخأو ءمتسر نب نيدلا نيزو لحرملا نب نيدلا فرش ةعمسو .رينملا نبا دمحم ىبأ انخيش ىلع

 ,ةيامعبسو .:.ةنس لاوش نم نيرشعلاو سماخلا ءاغبرألا | م .مياَرلا سلجملا ئف كلذو .دمحم تاكربلا وبأ

 [.ىساقلا ٠ دمحم نب دمحم هبتكو هلاق .ةيردتكسإلا رغثب هلدنم

 : نساحملا 2*#

 050 « تهتنا .قالخألا مراكمو دهزلا ىف م ءاهالؤأو : ةدايز»

 هيبأ نع ريبزلا ني ةورع نع:دنسأو .راعظألاو ديشانألا حيورقلل نملاجملا هي متخت امبو :ىناعمسلا لاق -

 رمع نعو «هحيبقك هحيبقو مالكلا نسحك هنسح ,مالك رعشلا» :لاق كك هللا لوسر .نأ هنع هقا ىضر

 مراكم ىلع لديو ءابكحلل ةمكحو.« .ىقتت ٌيواسمو ىغتبت نساح هيف نإف رعشلا اوملعت»: :لاق .هنع هقا ىضر

 اوردت ملف -نآرقلا ن نم - اًبيش متأرق اذإف : :لاق ايهتع هقا ئضر سابع نبا. نع ةمركع نعو «.قالخألا

 0٠-70 ءالمإلا بدأ «برعلا ناويد هتاف رمشلا ىف هوسمتلاف هريسفت ان



 نورشعلاو نماثلا عونلا
 ثيدحلا بلاط "”بادآ ةفرعم

 .مدقت ام نمض ىف هنم ٌفرط جردنا دقو

 ضارغألا نم ءىش ىلإ ٌةلَضُو هذختي نأ نم ُرّذَلاو صالخإلا ٌقيقحت :هيلع ام لوأف
 ريغل ٌتيدحلا بلط نم» :لاق هنأ هنع هللا ىضر «ةملس نب ٍدامح» نع نيود .ةيويندلا

 وه المع ملعأ ام»» :لاق هنع هللا ىضر «ىروثلا نايفسو» نع انيورو ”ل"لدب كم ,هللا

 .هنع هللا ىضر «كرابملا نبا» نع هّوحن انيورو «هب هللا دارأ نمل ثيدحلا بلط نم ٌلضفأ

 «ديجن نب ٌليعاسإ ورمَع ىنأ» نع انيور ام .هيف ةينلا حالصإ ىف هوجولا برقأ نمو
 ةين ىأب :هل لاقف [ظ/7؟] .نيحلاص نيدبع اناكو .َنادمح نب دمحأ رفعج ابأ لأس هنأ
 :لاق .معن :لاق ؟ ةمحرلا لزنت نيحلاصلا ركذ دنع هنأ نوورت متسلأ :لاقف ؟ ثيدحلا بتكأ

 ."'نيحلاصلا سأر .ِكَو هللا لوسرف

 قالخألاب هسفن ذخأيلو ؛ديدستلاو قيفوتلاو دييأتلاو ريسيتلا ىلاعتو كرابت هقلا لأسيلو
 اذه بلط نم» :لاق «ليبنلا مصاع ىبأ» نع انيور دقف .ةيضرلا بادآلاو ةيكزلا

 ىف هنايب قبس ٌفالتخا هيثكبو ثيدحلا عاسب ٌءادتبالا اهيف ٌبحتسُي ىتلا َّنَسلا ىفو
 .نيرشعلاو عبارلا عونلا لوأ

 .ليمج نبا نيدلا سمش خيشلا لصأ [ش حص/بادآ] :(غ) شماهو [بدأ] (ع ,غ ءص) نتم ىف 000(
 .ىقارعلا دبيقتو .ىوونلا بيرقتو ءلخدملاب .حالصلا نبا ةسرهف ىف ام وهو

 هركذف / لوقي ةملس نب دامح تعمس :لاق «ىمرضحلا ليعارسإ نب بوقعي نع ربلا دبع نبا هدنسأ (؟)
 ا ملعلا نابب عماج)
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 081 ثيدحلا بلاط بادآ :نورشعلاو نماثلا عونلا

 ٍدنسأ نم عامسلاب أدبيو .هداهتجاو "'هدهج قاس ["'نع] ٌرَمْشيلف هيف ذَحَأ اذإو
 .كلذ ريغ وأ فرشلا وأ ةرهشلا وأ ٌملعلا ثيح نم ىلوألاف ىلوألا نمو. ءهرصم خويش

 نع انيور .هريغ ىلإ لحرف .هدلبب ىتلا ٍتامهملاو ىلاوعلا عابس نم غرف اذإو
 ءىضاقلا ىدانمو ءبردلا سراح :اًدشر مهنم سنؤت ال ةعبرأ» :لاق هنأ «نيعم نب ىيحي»

 "”«ثيدحلا بلط ىف ٌلحري الو هدلب ىف بتكي لجرو .ثّدحملا نباو

 بلط ىف لجرلا لح ريأ : :هل ليق هنأ هنع هللا ىضر « لبنح نب دمحأ» نع انيورو

 رمع نع ثيدحلا اهغلبي ٌدوسألاو ةمقلع ناك دقل .اًديدش هتلاو ىلب» :لاقف ؟ولعلا
 .ملعأ هللاو '!«هنم هناعمسيف َّرمع ىلإ اجرخي ىتح اهعنقيالف هنع هللا ىضر

 هذه نع ءالبلا ا”!ءفدي ىلاعت هللا نإ» :لاق هنع هللا ىضر « مهدأ نب ميهاربإ» نعو

 .«ثيدحلا باحصأ ةلحرب ةمألا

 طرتشُي اب لالخإلاو . لّمحتلاو عابسلا ىف لهاستلا ىلع ٌهرشلاو ٌصرحلا هنلمحي الو
 .هحرش مدقت ام ىلع .كلذ ىف هيلع

 لامعألا نم اههريغو حيبستلاو ةالصلاب ةدراولا ثيداحألا نم هعمسي ام لمعتسيلو
 «ىفاحلا ثراحلا نب رشب» حلاصلا دبعلا نع '''انيور ام ىلع ثيدحلا ةاكز كلذف ,ةحلاصلا
 .ثيدحلا اذه ةاكز اوُدأ ثيدحلا ٌباحصأ اي» :لاق هنأ اًضيأ هنع انيورو .هنع هللا ىضر

 « ىئالملا سيق نب ورمع» نع انيورو .«ثيداحأ ةسمخب ُثبيدح ىتئام لك نم اولمعا

 ' .«هلهأ نم نكت ,ةرم ولو هب لمعاف ريخلا نم ءىشأ كغلب اذإ» :لاق هنع هللا ىضر '

 )١( (ع لن ءص) نم انهامو [قاس ىلع] :(غ) ىف 0> ٠

 :هشماه ىلع لقنو ملق طيض (غ) نتم ىف امم حتفلاو مضلاب هطبض (؟)

 .[.انخيش طخب هتدجو اذك - ةقاطلا :مضلاب .دهجلاو .مضلاب :ليقو .ةقشملا :ميجلا حتفب ءدهجلا]

 .ةقشملا :مضيو «ةقاطلا :حتفلاب - دهجلا :(سوماقلا) ىف ىذلاو

 (85 :ثيدحلا بلط ىف ةلحرلا) ىف بيطخلاو ( :ثيدحلا مولع) ىف ىيحي نع مكاحلا هدنسأ ()

 .اذك :(غ) ىف اهقوفو (ع ن .ءص .,غ):[هناعمسيف] (4)

 .[عفدي] :(ع ءص ءغ) ىل (6)

 ىف .ءارلاب «ءالبلا عفري هللا نإ» : لاق ,مهدأ نب ب ميهاربإ ن | ىنغلب : لاق متاح ىبأ نبا .نع بيطخلا دنسأو

 (44-10 :ةلحرلا) ةعوبطم -

 .هانيور :(غ) ىفو (ع ءص) نم (0)



 حالطصالا .نساحمو حالصلا نبا ةمدقم فر

 .«هب لمعاف ثيدحلا ظفحمت نأ تدرأ اذإ» :لاق « عيكو» نع انيورو

 نع انيور دقو اقتل مني نأ كلذ لعاف ىلع ىَُ هنا ٠ لج ثيحب 01 الو

 ."”«بيصن هيف ناطيشلل ناك .سلجملا لاط اذإ» :لاق هنأ «ىرهزلا»

 عفتني الأب اًريدج ناك مهنع هب درفنيل هريغ همتكف خيش عامسب ةبلطلا نم رفظ نمو

 ثيدحلا بلط ةدئاف لوأ نمو .ءاعضولا ةيلطلا هله هيف عقي ىذلا مؤللا نم كلذو ,هب

 مهضعب ةدافإ ثيدحلا ةكرب نم : :لاق هنأ هنع هللا ىضر «كلام» نع انيور .ةدافإلا

 ىف هنم عمس نم ضعبل لاق هنأ ' "'«هيوهار نب ميهاربإ نب قاحسإ» نع انيورو .«اًضعب

 هللاو اذإ :لاق .ىننونكمي ال مهنإ :لاقف .تأرق دق ام مهباتك نم خسنا» :ةعام

 .«اوحجنأ الو اوحلفأ ام هللاوف عامسلا اذه اوعنم اًماوقأ انيأر دق .نوحلفي ال

 . هللا لأسنو ءاوحجنأ الو اوحلفأ اف عامسلا اوعنم اًماوقأ نحن انيأر دقو :تلق
 .(©ملعأ هللاو ؛ةيفاعلا

 )١( حرفك - هبو .هنم رجض :(سوماقلا) ىف ىذلاو .اًيدعتم اًيئالث (غ) ىف هطبضو (ص) نم طبضلا -
 (ملعلا بلط ىف حاحلإلاو لاؤسلا دمح باب) ملعلا نايب عماج ىف هعم رظناو .رجضم انأف هترجضأو .مربت : رجضتو

 ١ (ىا//1(
 :لاقف ,موقي نأ دارأ دقو ثيدح نع لجر هلأس هنأ نيريس نب دمحم نع انيور :ىقارعلا لاق (؟)

 ىقلخ .نم- كرس ام كءاس ٍقِط' ملام ىنتفلك نإ كنإ
 (؟79/79 :ةرصبتلا)

 )( نيتسو تس ليقو - نيتسو ىدحإ ةنس دلو :هيوهار نب قاحسإ بوقعي وبأ] :(غ) شماه ىلع -

 .[.ىزاريشلا هلاق .نيتئامو نيثالثو نامث. ةنس تام اهبو روباسين نكس ..ةئامو

 .ةتسلا دنع هئيدح .لظنحلا ميهاربإ نب .دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ :همسا مات

 )( عفنلاو عافتنالا دصق ملعلا اذه ىف دصقي ام نسحأ نم :نيدلا ىقت خيشلا لاق] :(غ) شماه ىلع

 --نآلا ىلإ اهعمسأ مل قاجن اهنم ىتلا ةملكلا لعل“ :هنم ةباتكلا ةرثك رثكتسا دقو «كرابملا نبا» لاق. امك ريغلل

 كك ىبنلا ةوعد ىف ىوارلا لخدي ثيدحلا ةيواربو اميسال ءرجألا نم ملعلا غيلبت ىف امب ءافخ الو .لاق ايكوأ-
 (171حارتقالا) نم اهصنب ةرطلا [اهعمسي مل نم ىلإ اهادأ مث اهاعوف ىتلاقم عمس أرما هللا رضن :لاق ثيح

 عماجلا) ىف قرط ةدع نم ربلا دبع نبا هجرخأ ثيدحلاو ١/١١15/7 ,20( :ِلَ ىبنلا لوق باب هعم رظناو

 ىرابلا حتف) ىراخبلا حيحص نم ملعلا باتك ىف "عماس نم ىعوأ غلبم بر“ ١/١١1( ةمجرت رظناو .عماجلاو ,

 ءالبنلا مالعأ ريسب كرابملا نب هتلادبع )70/8(.



 ةرقأ ثيدحلا بلاط بادآ :نورشعلاو نماثلا عونلا

 «دهاجم» نع انيور دقو ءبلطلا نم ريثك نع ٌربكلا وأ ٌءايحلا هعنه نمم نكي الو

لو ,ىحتسم ملعلا ملعتيال" :لاق هنأ هنع هللا ىضر
 رمع » نع انيورو 0 "ريكتسم ا

 | .«هملع قر ههجو قر نم“ : الاق امهنأ ءاهنع هللا ىصضر « هنباو باطخلا نب

انيور .هنم هديفتسي ام هنود نمع بتكي نأ نم فنأي الو
 «حارجلا نب عيكو» نع 

 هقوف وه نمع بتكي ىتح ثيدحلا باحصأ نم لجرلا لبني ال” : :لاق هنأ هنع هللا ىضر

 .«ةنود وه نمعو .هلثم اوه ندعو

 اذإو « .شمقف تبتك اذإ”” :«ئىزارلا متاح ىبأ» 0 كلذ 2 .اهتيصو ةرثكلا

 قر
 1 غ5 ةتفف تثدح

 نبا» لاق دقف ءٌبختني 9 ءماهتلا ىلع ءزج وأ باتك نم هيلإ عقي ام عمسيلو ٌبتكيلو

 :لاق هنأ هنع انيورو .“"!تمدن الإ طق ملاع ىلع ٌثبختنا ام” :هنع هللا ىضر «كرابمل

 مدنيس” :لاق هنأ «نيعم نب ىيحي» نع انغلبوأ' 'انيورو .بنذب الإ ماع ىلع بختني ال

 .“ةمادنلا هعفنت ال نيح ثيدحلا ىف ٌبختنملا

 كلذ ىلوت ,باختنالاو ءاقتنالا ىلإ جب جوحأو ,باعيتسالا نع لاحلا هب تقاض نإف

 ,كلذ نع اًرصاق ناك نإو .رايتخالاو ءاقتنالل حلصي امي اًفراع ارم الهأ ناك نإ هسفنب

 ىلع ءاقتنالل نيدصتُم ظافحلا نم ٌةعاجج ن ناك دقو .هل بختنيل ظافحلا ضعبب ناعتسا

 ,ىناهبصألا ةمرآ نب ُميهاربإ» : مهتم .مهباختتاب بتكتو عمست ةبلطلاو ,خويشلا

 ركب وبأو ىنطقرادلا نسحلاوبأو , لجعلا ٍديِبْعي فورعملا دمحم نب نيسحلا هتلادبع وبأو
2 

 ىلع خيشلا ٍلصأ ىف ةمالع ظفاحلا مسرب ةيراج ةداعلا تناكو .نيرخآ ىف « ىباعجلا

 .ةيهان ال ةيفان ”ال” و» : رجح نبا لاق .ملعلا باتك نم (ملعلا ىف ءايحلا باب) ىف اًقيلعت ىراخبلا هركذ (1)

 نع ىنيدملا نبا ىلع قيرط نم ةيلحلا ىف ميعن وبأ هلصو ءاذه دهاجي لوقو ..ةمومضم ”ملعتي” ميم تناك اذهو

 175/١(. ىرابلا حتف) فنصملا طرش ىلع حيحص دانسإ وهو .هنع ءروصنم نع ةنييع نبأ

 | .(17/؟ ةرصبتلا) انهو انه نم ءىشلا عمج :اًضيأ شمقلاو ,شيمقتلا (؟)

 لخب نمو .تمدن الإ طق ملاع ىلع تبختنا ام» :لاق ,كزايملا نب هللا دبع نع ضايع ىضاقلا دنسأ (")

 78 :عاملإلا .«اناطلس عبتي وأ ءهاسني وأ ,هملع بهذيف تومي نأ امإ :ثالئثب ىلتبا ملعلاب

 :هلوق نم .هشماهب هنم قحلأ دقو (ص) نتم نم طقس ,ةرقفلا رخآ ىف ء[ةمادنلا] :هلوق ىلإ .انه نم 0

 .طقسلا رخآ ىلإ [انغلب وأ انيوزو]



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم ” ل

 - ءاطب «لالخلا دمحموبأ»و ,ةدودمن ٍداصب لع « نسحلا وبأ ىميعتلا» ناكف .هبختني ام

 نم ىنميلا ةيشاحلا ىف ربحب ملعي مهلكو .نيتزمه ةروصب «ىكلفلا لضفلاوبأو» .ةدودمم '
 ناكو .ةرمحلاب ضيرع ٍطخب ىرسيلا ةيشاحلا ىف «ىنبطقرادلا» ملعو .ةقرولا
 .ثيدحلا دانسإ وأ ىلع ةرمحلاب ريغص طخب ملعي « ظفاحلا ىئاكلاللا مساقلاوبأ»

 ّْ .رايخلا ٌلكلو .كلذ ىف ٌرِجَح الو

 ,همهفو هتف رعم نود هبتكو ثيدحلا عامس ىلع ّرصتقي نأ .ثيدحلا بلاطل ىغبني ال مث

 ,ثيدحلا لهأ ٍدادع ىف لصحي نأ ريغبو ,لئاطب رفظي نأ ريغ نم هّسفن بعتأ دق نوكيف
 نإ نولطاع هنم مه امب نيلحتملا نيصوقنملا [و/74] نيهبشتملا نم راص ن نأ ىلع دزي مل لب
 :لاق «ورم» ةنيدمع اًظفَل .هللا همحر «ىناعمسلا دعس ىبأ ظفاحلا نب رفظملاوبأ» ىدشنأ
 :لاق .هظفل نم ىمالسلا رصان .نب دمحم اندشنأ لاق .هيلع ٌةءارق وأ اًظفل ىدلاو اندشنأ
 :هسفنل نيسحلا نب ٌسراف لضافلا ٌبيدألا ىدشنأ

 هياورلا هتَّدَمب تبهذ ىذلا ملعلا ٌبلاطاي
 هياردلاو ٍةياورلاب ةي  انعلااذ ةياورلا ىف نك
 .هياهن هل سيل ملعلاف هعارو ليلقلا وزاو

 :ىذمرتلا باتكو ,ىئاسنلا ننسو :دواد ىبأ ننسب مث“ "نيحيحصلاب ةيانعلا مدقيلو
 انإف (ىقهيبلل ريبكلا ننسلا) باتك نع نََدخُي الو .اهيناعم يخل امهفو اهلكشمل اطبض
 ("ادناسملا بتك نم هيلإ ثيدحلا بحاص ةجاح سمت ام رئاسب مث .هباب ىف هلثم ملعن ال
 .اهريغو ديناسملا ىلع ةلمتشملا ماكحألا ىف ةفنصملا عماوجلا بتك نمو (دمحأ لتسمكا)
 (للعلا ٌباتك) :اهِدَّوْجَأ نمو ءثيدحلا للع بتك نمو ؛"'اهنم ْمُدقملا وه (ِكلام أطوم)و
 خيراوتو لاجرلا ةفرعم بتك نمو ؛ىنطقرادلا نع (للعلا باتك) و ؛لبنح نب دمحأ نع

 ثدحملا) «ةلذن ةساير .ةيارد الب ثيدحلا ىف ةسايرلا» :لاق .ليبنلا مصاع ىبأ ىلإ دالخ نبا دنسأ )١(
 15١(. ف 1507 لضافلا

 .(ع .غ) نم انه امو [ديناسملا] :(ص) ىف (') .
 نباو ةبورع ىبا نباو جي رج نبا باتكك ةفنصملا بتكلا مث» :ىدادغبلا بيطخلا نع ,ةرصبتلا ىف (")

 نب ديعسو قازرلا دبعو ءاطع نب باهولادبعو عيكوو ملسم نب ديلولاو بهو نباو ميشهو ةنييع نباو كرابملا

 «هريغ باتك لك ىلع هركذي أدتبي نأ بجيو عونلا اذه ىف مدقملا وهف كلام أطوم امأو :لاق .مهريغو روصنم .-
101//1», 



 عا ثيدحلا بلاط بادآ :نورشعلاو نماثلا عونلا

 نبال ليدعتلاو حرجلا) ٌباتكو (ريبكلا ىراخبلا ٌحيرات) :اهلضفأ نمو .نيئّدحملا
 رصن ىبأل .لاكإلا ٌباتك) اهليكأ نمو .ءاسألا لكشمل طبضلا بتك نمو ؛(متاح ىبأ
 ."(الوكام نب

 ش هنإف هّبلق اهعدوأو اهنع ثحب .ةلكشم ٍثيدح ٌدملك وأ ءلكشم مسا هب رم املك ُنكيلو

 ش .رسي ىف ريثك ملع كلذب هل عمتجي

 ىرخأ كلذفأ ءىلايللاو مايألا عم اليلق اليلق جيردتلا ىلع ٍثيدحلل '''هظفحت نكيلو

 ,ةيلع نباو ,ةبعش)» : نيمدقتملا ثيدحلا ظافح نم هنع كلذ درو نمو .هظوفحم عتمي "نأ

 مهم

 ملعلا [ظ/الغ] بلط نم :لاوقي ٌّىرهزلا ثعمس“ :لاق ٍ«رمعم» نع انيورو ©« رمعمو

 .7“نيثيدحو اًثيدح ملعلا كردي امنإو .ًةلمج هتاف .ًةلمج

 .“ناقتإلا .ظفحلا” :«ىدهم ّنِب نمحرلا ُديع» لاق 'ءادقف .هنأش نم ناقتإلا نكيلو

 «ىعخنلا ًةمقلع» نع انيور .هب عاتمإلا ب بابسأ ىوقأ نم هظفحتي امب ةركاذملا نإ مث

 نأ هَّرَس نم” :لاق «ىعخنلا ميهاربإ» نعو .“هركذ هتايح نإف ,تيدحلا اوركاذت” :لاق

 1 ,«يهيهتشي ال نم هب ثدحي نأ ولو هب. ثدحيلف ثيدحلا ظفنحي

 لاق اك هنإف .هل لّهأتو كلذل دعتسا اذإ فينصتلاو فيلأتلاو جي رختلاب لغتشيلو

 فشكيو نايبلا ديحيو ,عبطلا ُدَحْشَيو ٌبلقلا ىكذيو ''!ظفحلا تّيثي :« ظفاحلا ٌبيطخلا»

 ِثيدحلا ملع ىف ٌرَهِي ام لقو .رهدلا رخآ ىلإ هدلخو ,ركذلا َليمج بيكي «سبتلملا

 .كلذ لعف نم الإ ..هدئاوف نم ٌىفخلا نيبتسيو هضماوغ ىلع فقيو

 :ةرصبتلا ىف داز )١(

 خيراتو ءنيعم نبا باتك :خيراتلا ىفو .ملسمل زييمتلاو ءىروباسينلا ىلع ىبأو ىنيدملا نبا بتك :للعلا ىف 1

 ةعرز ىبأو ةمئيخ ىبأ نباو ىوسفلا بوقعيو - نامثع نب نسحلا  ىدايزلا ناسح ىبأو ,طايخ نب ةفيلخ
 18١(. - ؟6غ0/؟) جارسلاو قاحسإ نب لبنحو ىقشمدلا

 .[هظفح] :(ص) 'ىفو (ةيقارعلاو ءزن .غ) نم (5)
 .[ملعأ هللاوأ :(ص) ىف:هدعب ()
 .[لاقف] :ص ىف (4)
 روهظو ملعلا عفر باب هيلي ,مّلعو ملع نم لضف باب .ىراخبلا حيحص نم ملعلا باتك ىف رظناو (5)

 08/١(. ربلا دبع نبال عماجلا) نم هميلعتو ملعلا بلط ىلع ثحلا بابو ١١8/١ - ١17٠١( ىرابلا حتف) لهجلا

 .(ص) نم طقسو (ز .ع .غ) نم (1)
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 "7 ديعس نب ىنغلاًدبع دمحم ابأ ُتيأر” :لاق «ىلع نب دمحم .ظفاحلا ٌيروصلا» ثّّدحو
 انأ اذه .هنيبو كنيب لاحي نأ لبق ٌفنصو ّجّرَح .هللا دبع ابأ اي :ىل لاقف مانملا ىف ظفاحلا
 ."كلذ نيبو قيب ليح دق ىنارت

 :ناتقيرط هفينصت ىف ثيدحلاب ءامعللو
 هعيونتو ءاهريغو هقفلا ماكحأ ىلع هّييرخت وهو ,باوبألا ىلع فينصتلا :امههادحإ

 .بابف باب ىف عون ّلكو مكح لك ىف درو ام عمجو ءاًعاونأ

 .هعاونأ تفلتخا نإو .هّدحو ًئناحص ّلك ثيدح ٌعمجو .ديناسملا ىلع هفينصت : ةيناثلا
 ,لئابقلا ىلع مهبترب نأ هلو ,مهئامسأ ىف مجعملا فورح ىلع مهبتري نأ كلذ راتخا نمو
 ىلع ّبترُي نأ هلو .ِلَي هللا لوسر نم اًبسن برقألاف برقألاب مث .مشاه ىنبب أدبيف
 نيب رجاهو ملسأ نمي مث ,ةيبيدحلا لهأ مث ءردب .لهأ مث ,ةرشعلاب أدبيف .ةباحصلا قباوس
 ؛ءاسنلاب مث .هئارظنو ليفطلا ىبأك ةباحصلا رغاصأب متخيو ٠ ةكم حتفو [و/76] ةيبيدحلا
 .كلذ ريغ بيترتلا هوجو نم كلذ ىفو .لهسأ لوألاو .ٌنسحأ اذهو

 هّقرط ِثيدح لك ىف ّممحي نأب ءاللعم هقينصت ,هفينصت ىف بتارملا ىلعأ نم نإ مث
 0 هدنسم) ف «ةبيش نب ب بوقعي » لعف امك .هيف ةاورلا فالتخاو

 دحاو لك ,نيصوصخم خويش ثيدح عمج ىأ ,خويشلا عج فيلأتلا ىف هب نونتعي امو
 ءالؤه ثيدح عمج م نم :لاقي” :« ىمرادلا ديعس نب نامثع» لاق .هدارفنا ىلع مهنم

 مهو ؛ةنييع نباو .ديز نب دامحو .كلامو ,ةبعشو ,نايفس : ثيدحلا ىف ٌسِلْفُم وهف ةسمخلا

 ."7“نيدلا لوصأ

 بوقعي فنصي ملو :ىرهزألا لاق هممتي م هنأ الإ اللعم اًدنسم فنصو : : بوقعي ةجرت ىف بيطخلا لاق 00(
 اًفاحل نوعبرأ هلزنم ىف ناك بوقعي نأ ىنغلبو .طق للعم دنسم متي مل :نولوقي خويشلا تعمسو .هلك دنسملا
 فالآ ةرشع دنسملا نم جَّرخ ام ىلع همزلو .هلقنو دنسملا ضييبتل نيقارولا نم هدنع تيبي ناك نمل اهدعأ
 :بوقعيل رهظ ىذلاو :تلق .ءزج ىتئام تناكف رصمب تدهوش ةريره ىبأ دنسُب ةخسن نإ ىل ليقو :لاق هرانيد
 هدنسم نم انيأر ىذلا اذه .ىلاوملا ضعبو ,سابعلاو ناوزغ نب ةبتعو رامعو دوعسم نباو ,ةرشعلا دنسم

  1بسحف « .٠

 :(بيل 8 قيرط نم 179 ل ةطقن نبا دييقتو 2,00 ت ١4/ 58١" :دادغب خيرات)

 ٠١/١ -١١(. ليدعتلاو حرجلا) هباتكل متاح ىبأ نبأ ةمدقم هعم رظناو )١01/١( كرادملا بيترت (؟)



 ع ثيدحلا بلاط بادآ :نورشعلاو نماثلا عونلا

 : مهنم « ٌىمرادلا» مهركذ نيذلا ريغ ء,ريثك ٍقلخ ثيدح نوعمجي ثيدحلا ٌباحصأو

 نوصخي ديناسأ ىهو .مجارتلا اًضيأ نوعمجيو .«ىعازوألاو .ىرهزلاو .ىنايتخسلا ٌبويأ»

 نب ليهس ةمجرتو ؛رمع نبا نع عفان نع كلام ةججرت :لثم , فيلأتلاو عمجلاب اهب ءاج ام

 ٍءابشأ ىف ؛ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ةمجرتو ؛ةريره ىبأ نع هيبأ نع حلاص ىبأ

 اهنودرفيف ,ماكحألل ٍةعماجلا ةفنصملا بتكلا باوبأ نم اًباوبأ اًضيأ نوعمجيو .ةريثك كلذل

 بابو «نيديلا عفر بابو ءلجو زع هللا ةيؤر باب :وحن ,ةدرفم اّيتك ريصتف فيلأتلاب

 ,ةدرفم بتك ىف اهّقرُط نوعمجيف ٌتيداحأ نودرفيو .كلذ ريغو ؛مامإلا فلخ ةءارقلا

 .كلذ ريغو ءةعمجلا موي لسغلا بيدحو «ملعلا ضبق ثيدح قرط :وحن

 .فينصتلاو عمجلاب هئيداحأ اودرفأ دق ءاذه انباتك عاونأ نم ٌريثكو

ق نم رذحلاو ٍدصقلا ٌحيحصت كلذ لك ىف هيلعو
 ةزمح » نع انغلب .هوحنو ةرثئاكملا دص

 ىأرف «كلذ هبجعأف ءقيرط قتئام وحن نم اًدحاو اًئيدح جّرخ هنأ «انكلا دمحم نب

 ىشخأ :هل لاقف [ [ظ/176] كلذ هل ركذف همانم ىف «نيعم نب ىي
 تحت اذه لخدي نأ

 ."1رئاكتلا ىدفأ)

 هيف رظنلا ةداعإو هريرحتو هبيذبت دعب الإ .هفنصي ام سانلا ىلإ جرحي نأ رذحيل مث

كي اليك ءوعمج ةدئاف صانتقاو هترمث ءانتجال ُدعب لهأتي مل ام عمجي نأ ِقيلو .هري ركتو
 نو

 بتكي ام لوأ "'ثّدحلا َتيأر اذإ” :لاق « ىنيدملا نبا ىلع» نع هانيور ام ةمكح

 .«حلفي ال :هافق ىلع بتكاف ؛بذك ْنَم :ٌتيدحو لّسغلا ٌتيدح عمجي ثيدحلا

 نك ا

 عماجلا) هيف هقفتلاو هل مهفتلا نود ثيدحلا نم راثكإلا مذ باي ىف .ةزمح نع ربلا دبع نبا هدنسأ )١(

 ةركذت) ىناتكلا ىلع نب دمحم نب ةزمح ةمجرت ىف «عماجلا ىف هدانسإ لثمب ريلا دبع نبا نع ىيهذلا هلقنو (19١/؟

 .(177/9 ظافحلا

 لوسر نع رتاوتملا ثيدحلا ,بذك نم :ثيدحب ىنعيو .قايسلا هب حصي الو [ثيدحلا] :(ص) ىف (؟)

 ١ :«راتلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم لع بذك نم“ : لكي هللا
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 .عراش ردعو رفو هلوصأ نع نع ٌحِصفُم ,نأشلا اذه ىلإ ٌلخدَم ٌباتكلا اذه نإ مث
 وهف ءاسحاف اًصقن اهب لهجلاب ثّدحملا صقني ىلا مهتامهمو مهدصاقمو هلهأ تاحلطصمل
 ."”هلعأ وهو ؛*ميظعلا هلضف هناحبس هللا لأسنو هب ٌةيانعلا مدقت نأب ريدج هللا ءاش نإ

 ف ان ا

 .رشع عباسلا سلجملا ىف قءارقب اًعامس تغلب : ىسافلا نبا طخب (غ) شماه ىلع ١ )١(

 :ىنيقلبلا لاق ,نساحملا نيمضت ىف *

 نبا ٍثاتك كلذ ىف لخدملاو .اهتفرعمب ةيانعلا مدقت نأ ىغبني ثيدحلا مولع عاونأو»
 و/86 «حالطصالا نساحم هانمض ىذلا حالصلا



 نورشعلاو عساتلا عونلا

 .لزانلاو ىلاعلا ٍدانسإلا ٌةفرعم

 نئسلا نم ةغلاب ةئسو .ةمألا هذه صئاصخ نم ةلضاف ٌةصيصخ الوأ دانسإلا ٌلصأ

 :0لاق هنأ هنع هللا ىضر «كرابملا نب هللا دبع» نع هجو ريغ نم انيور .ةدكؤملا

 .”“ءاش ام ءاش نم لاقل ٌدانسإلا الول ءنيّدلا نم ُدانسإلا“

 (16/1) حيحصلا ةمدقم ىف ملسم هدئسأ 00(
 ناهثع نب نادبع نع هر الما عماجلا) للعلا ىف ىذمرتلاو

 (1 ءالمإلا بدأ ىف قاعمسلاو (7 ثيدحلا مولع ةفرعم) هنع ,نادبع نع اًضيأ مكاحلا هدئسأو .كرابملا نبا نع

 0 .اًضيأ هنع نادبع نع

 : نساحملا

 ىبأ نب قاحسإ دنع ناك هنأ ,ميكح ىبأ' نب ةبتُع ىلإ هدنسب (مكاحلا مولع) ىف : ةدايز»

 ب هللا لوسر لاق] لَك هلا لوسر لاق :لوقي ةورف ىبأ نبا لعجف ءىرهزلا هدنعو ةورف

 دنست الأ !هلا ىلع َكأرجأ ام .ةورف ىبأ َنبا اي هللا كلتاق :ىرهزلا هل لاقف [خل

 ٠ ْ "7؟ةمزَأ الو ٌمطخ ا سيل ٌتيداحأب انئّدحُت ؟كئيدح

هتلادبعل [تلق ة]:لاق ىناقلاطلا ىسيع نب مها ربإ قاحسإابأ نأ (ملسم ةمدقم) ىفو ٠
 نب 

 عم كيوبأل قلصت نأ ربا دعب ربلا نم نإ” ءاج ىذلا ثيدحلا ,نمحر لادبع ابأ اي : كرابملا

 نم اذه : تلق ؟ اذه نمع .ءقاحسإ ابأ اي: هللاكبع لاقف ؛. .كمايص عم امه موصتو .كتالص

 . ”.رانيد نب جاجحلا نع :تلق ؟ نمع لاق ,ةقث :لاق . .شارخ نب باهش ثيدح

 ةحيحص ةنس ىلاعلا دانسإلا بلط ىفو ءداتسإلا ىلاع ة ةفرعم :'لوألا لا عوتلا» مكامل راع) لع ةلبال 00

 04 :قاعمسلل ءالمإلا بدأ) هعمو .هلاسرإ هتلعو 1

 افي
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 .*هركذ قبس ام ىلع ,هيف ةلحرلا تّيحّبسا كلذلو ."ااًضيأ َةَنُس ,هيف ولعل ُبلطو
 دقو "فلس نمع ٌةَنَس ىلاعلا دانسإلا ٌبلط :هنع هللا ىضر «لبنح نب دمحأ» لاق

 )١( :مولع) ةحيحص ةنس ىلاعلا داتسإلا بلط ىو :مكاحلا ١(.

 ."نئسلا نم دانسإلا ولع بلط“ :لوقي ىبأ تعمس :لاق .دمحأ نب هللا دبع نع بيطخلا دنسأ (؟)
 :ةلحرلا) 48(.

 نب] جاجحلا نيب نإ ,قاحسإ ابأ اي :لاق شلك هللا لوسر نع : :تلق ؟نمع .ةقث :لإق -
 .20«ٌقالتخا ةقدصلا ىف سيل نكلو .ٌيطملا قانعأ دعأ اهيف عطقنت زوافم يي ىنلا نيبو [رانيد

 ظ//4 «.تهتنا  ريثك كلذ ىف فلسلا مالكو

 : نساحملا 37

 .ِلَع ىبنلا ىأ ىذلا لجرلا ثيدح ىف .سنأ ثيدحب «مكاحلا» هل جتحا :ةدئاف»
 ىلع ليلد هيفو (ملسم) ىف جرخم ثيدح اذه» :«مكاحلا» لاق «كلوسر معز» : هيف ىذلا
 قاسو «ةباحصلا نم دحاو ريغ .دانسإلا بلط ىف لحر دقو» :لاق . ("'دانسإلا ولع
 هللا لوسر نم هعمس ثيدح نع هلأسي «رماع نب ةَبقع» ىلإ «بويأ ىبأ» جورخ ثيدح
 .ةصقلا قاسو .نمؤملا راس ىف - - َةبقع ريغو هريغ لَ ىبنلا نم هعمس دحأ قبب مل- نع
 هرتس ةيزخ ىلع اًنمؤم رتس نم“ :لوقي وي هللا لوسر تعمس ءمعن : :«ةيقع» لاق هيفو
 هتلحار ىلإ ٌبويأ وبأ فرصنا مث .تقدص :« بويأ وبأ» هل لاقف .“ةمايقلا موي هللا
 -."'رصم شيرعبالإ دلخم نبةملسم ةزئاج هتكردأ اف ةنيدملا» ىلإ اًعجار اهبكرف

 نب ىيحي تلأس» : لاق ,ىنيدملا .نبا نع ىذمرتلا للع ىفو 3/5 حيحصلل ملسم ةمدقم ىلع ةلباقملا )١(
 .07007/8 :عماجلا) هركذو .«ةقدصلا ثيدح لجأ نم ةبعش هكرت :لاقف ءريبج نب ميكح نع ديعس

 ناكرأ نع لاؤسلا باب .ملسم حيحص نم ناميإلا ك ىف هنع هللا ىضر سنأ ثيدحو ,4 :مكاحلا مولع (؟)
 حيحص نم نايإلا ك نم .ثدحملا ىلع ضرعلاو ةءارقلا باب ىلع ٠/١ ٠( ىرابلا حتف) رظناو .مالسإلا
 .ىراخبلا

 ١118( ةلحرلا) ىف بيظخلاو (4 4/١ عماجلا) ىف ربلا دبع نبا هجرخأو (/ :مكاحلا مولع) ىلع ةلباقملا ()
 (1١؟١/8 ىرابلا حتف) ىف رقسلا ثيدح جيرخت رظناو “.ةيزخ نمؤم ىلع رتس نم“ :ظفلب
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يعم ّنب ىيحي نأ» انيور
ل ليق .هنع هللا ىضر «ن

ف تام ىذلا هضرم ىف ه
 5 متشت ام :هي

 ."!ىلاع ٌدانسإو ىلاخ تيب :لاق
 سدد

 تيم

 [ىلاع ..ىلاخآ نم صوقنملا ءاي تايثإب .لوصألا ىف همسر اذك )١(

ااا سسسسسسس#٠سا 22 2222222222222 ل
 

 ذنم كمزلأ انأ ىرمع ايأ اي : : ىعازوألل تلق :لاق «ةملس ىبأ نب ورَمَع» ىلإ دنسأو -

 دقل ؟مايأ ةعبرأ ىف اًثيدح نيثالث لقتستو : لاق .اًثيدح نيثالث الإ كنم عمسأ 3 مايأ ةعبرأ

 «رماع نب ةبقع» لأس ىتح ءاهبكرف ًةلحار ىرتشاو ,رصم ىلإ «هللا دبع نب ٌرباج» راس

 ("7[مايأ ةعبرأ ىف اًثيدح نيثالث لقتسم تنأو] ةنيدملا ىلإ فرصنا مث ءدحاو:ثيدح نع

 نع دنسأو '' «ديدح نم نيّلعَت ذختي ثيدحلا بلاطل 1 :(«رمع نبا» نع دنسأو

 ."'«دحاولا ثيدحلا ىف ىلايللاو مايألا ةريسم رفاسأل تنك ْنِإ :«بّيسملا نب ديعس» ٠

 ةديلو هل تناك نم” : : هلو ىبنلا نع ىسوم ىبأ نع نع َةدرُب ىبأ نع ىبعشلا ٌثيدح ركذو

 امج دم اهكتيظعأ ىلإ» ا [اهيف هلأس نمل] ىبعشلا لاق مث .هقاسو «..اهبدأف

 ("(نيحيحصلا) ىف ثيدحلاو !«ةنيدملا ىلإ ءاذه نم ىندأ وه ايف بكري بكارلا

 و860-ظ/84 «تهتنا .اهّركذ لوطي ذدهاوش

 لصافلا ثدحملا) ىف هنع هللا ىضر رباج ىلإ هدئنسب دالخ نبا هجرخأو (8 : :مكاحلا مولع) ىلع ةلباقملا )١(

 ىف ثيدح بلط ىف تناك رصم ىلإ هنع هللا ىضر رباج ةلحرو (١؟6 ةلحرلا) ىف بيطخلاو ١١5( ىف ا؟؟

 هللا دبع ىلإ هتلحر ىف رباج ثيدح عم 0 ىرابلا حتف) ىف هحيرخت رظنا .رصم ىف هبحاص نأ هغلب صاصقلا

 ىف جورخلا باب ملعلا ك : :ثيدحلا «ةارع ةمايقلا موي سانلا هللا رشح » : يللي هلوق ىف ءرهش .ةريسم سينأ نب

 (بيذهتلا بيذهتو ,ةباصإلا) ىف .هنع هللا ىضر .سينأ نب هللادبع ةمجرت عم .ىراخبلاب ىملعلا بلط

 5 :مكاحلا مولع (0)

س نع ىرهزلا نع دالخ نبا هدنسأو .بيسملا نبأ نع ديعس نب ىيحي ىلإ هدنسب 8: : مكاحلا مولع (')
 ديع

 اذهبو .هجّرخو ءريسأل تنك نإ :ظفلب 14/١ عماجلا ىف ريلا دبع نباو ١1107( ف 18 , :لصافلا ثدحملا) ىف

 «بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىيحي نع كلام نع ةياور ىفو +١١( ةلحرلا) بيطخلا ةياور ىف اًصيأ ظفللا

 (١؟١/8 ىرابلا حتف) ىف «لحرأل تنك نإ» :ظفلب

 ١5١(. :ثيدحلا بلط ىف ةلحرلا) ىف بيطخلاو 17/١( عماجلا) ىف ربلا دبع نباو .() مكاحلا مولع (5)

 ةثالث ىف .هعفري .هيبأ نع ىسوم ىبأ نب ةدرب ىبأ نع ىبعشلا ةياور نم ,ىراخبلا هجرخأ ثيدحلا )0(

 -قتعلا ك :(١1١؟١/8 ىرابلا حتف عم) هتمأو هتيراج لجرلا ميلعت باب .ملعلا ك :حيحصلا نم عضاوم
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 نم ٌللخلا عقي نأ لمتحي هلاجر نم لجر لك نأل ؛ ,للخلا نم دانسإلا دعبي ُولُعلا :تلق
 اذهو ؛للخلا تاهج ةرثك مهترثك ىفو ءللخلا ٍتاهج ةلق مهِتلَِق ىفف .ادمع وأ اوهس هتهج
 ."”حهضاو لج

 :ةسمخ ماسقأ ىلع ثيدحلا ةياور ىف َبولطملا ولعلا نإ مث

 لجأ نم كلذو ,فيعض ريغ فيظن ٍدانسإب لو هللا لوسر نم [و /71] ٌبرقلا : اهوأ

 هنأ .هنع هللا ىضر ماعلا دهازلا « ىسوطلا ملسأ نب , دمحم» نع انيور دقو ,ولعلا عاونأ

 وأ ,ثدحملا ةقبطو نارقألا نع ةياورلاك ,ةياورلا ىف لوزنلا : ضايع لاقإ: (غ) ىلع ةقصلم ةيشاح )١(
 ددع ةلقب كك هلا لوسر نم هيف برقلاو ىلاعلا دنسلاب ةياورلا : :دوعصلاو .الاجر لقأو هنم ىلعأ دجوي دنسب
 ولع رادقمبو .. .مهدهج ةياغ وهو ٠ .مهبهذمو ةعنصلا لهأ قيرط وه اذه .هب ثدح روهشم مامإ نم وأ ٠ ,هلاجر
 رابخأ نأ وهو اًهجو رظنلاو قيقحتلا قيرط ىف هل نأ عم .هنع ذخألاو هيلإ ةلحرلا رثكت مهنم دحاولا ثيدح
 .بذكلاو ماهوألاو تالفغلا زاوحل ءاهقدص بيغم ىلع عطقي الو ادع انمدق اك بجوت ال دارفألا ةياورو داحآلا
 مهثيدح ةحص نظلا ىلع بلغ ٠ ,رتسلاو ةلادعلاب مهترهشو اًرهاظ قدصلاب مهتفرعمل نكل .ةاورلا داحآ ىلع
 ,ةمألا هذه فلس عامجإ ٍولعمو ,ةيعرشلا رماوألا رهاظب كلذب ةجحلا تماقو هب لمعلا انفلكف «مهربخ قدصو
 اورثك اذإف ءربخلا ىف ىمس نمم وار لك ىف ليحتسم ريغ ,طلغلاو مهولا زيوجتو .ىلاعت هت هلك كلذ رمأ بيغمو
 نع روهشملا ىعباتلا نم ثيدحلا عمس نم نأ ىتح ٠ .تلق ددعلا لق املكو ءزيوجتلا ناظم اظم ترثك دنسلا لاطو
 ةوق ىف ةجرد ىلعأ ناك ىباحصلا نم هعمس نم مث ,هتيدح ةحصب ةنينأمط ىوقأ ن ناك لَك ىبنلا نع ىباحصلا
 نيوجتلا بابسأ تعنترا لَك ىبنلا نم هعمس اذإ ىتح ءرشبلا ىلع اًرئاج ن نايسنلاو مهولا ناك نإو ةنينأمطلا
 غيلبتلا باب ىف كلذ نم ءىش هيلع زوجي ال ؛مالسلا هيلع هنأ عطقلل .كلذ ريغو مهولا تالامتحا باوبأ تدسناو
 .[.ملعأ هللاو .قدصو قح هب ريخي ام عيمج نأو .ريخلاو
 ب يبس ل سس

 .(88/1 حتف) نيياتكلا لهأ نم ملسأ نم لضف باب ,داهجلا ك : ىف مث . .اهملعو هتيراج بدأ نم لضف باب -
 خسنو س سانلا عيمج ىلإ ل انبن ةلاسرب نامإلا بوجو باب نامإلا ك ىف ىناسارخ ا ريخ عم ملسم هجرخأو

 نولوقي ناسارخ لهأ نم انلّبَق نم نإ ءورمع ابأ اي: ىبعشلا لأس ناسارخ لهأ نم الجر نأ هيفو .هتلع للملا
 هيبأ نع ىسوم ىبأ نب ةدرب وبأ ىنثدح : : ىبعشلا لاقف ؟ هندي بكارلاك وهف اهجوزت مث هتمأ قتعأ اذإ لجرلا ىف
 ش نمآف لف ىبنلا كردأو هيبنب نمآ باتكلا لهأ نم لجر : :نيترم مهرجأ نوتؤي ةثالث“ :لاق ْ هللا لوسر نأ
 مآ هل تناك لجرو .نارجأ هلف هديس قحو للاعت هللأ قح ىدأ كولمم ديبعو .نارجأ هلف ,هقدصو هعبتاو هب

 . “نارجأ هلف اهجوزتو اهقتعأ مك اهيدأ نسحأف اهيدأ م اهءاذغ نسحأف اهاذغف

 «ةنيدملا ىلإ اذه نود ايف لحري لجرلا ناك دقف ءىش ريغب ثيدحلا اذه ذخ» : :ىبعشلا لاق مث

 اس ةيطت يب للا فك و أ عة أ نع لا نع تدل ذه نط لس عرخأ
 (1278١ح ٠١ 17/92) اهجوزتي مث هتمأ



 دانسإلا برق نأل .لاق امك اذهو .«لجو زع هللا ىلإ ٌةبرق وأ ٌبرق .دانسإلا برق» :لاق

 .لجو زع هللا نم برق هيلإ برقلاو .لكك هللا لوسر ىلإ برق

 ةمئأ نم مامإ نم ٌبرقلا :«ظفاحلا هللا دبع وبأ مكاحلا» هركذ ىذلا وهو :ىناثلا

 ءدانسإ ىف كلذ دجو اذإف ."'0هل6 هللا لوسر ىلإ مامإلا كلذ نم ددعلا رثك نإو ,ثيدحلا

 هللا لوسر ىلإ ةبسنلاب ,اًيلاع نكي مل نإو ,مامإلا كلذ نم هبرق ىلإ اًرظن ٌولعلاب فصْو

 بولطملا ٌولعلا نم عي ال ِوِللك هلا لوسر نم برقلا نأ مهوي «مكاحلا» مالكو كك

 ؛كلذب ىوأ ءفيعض ريغ فيظن ٍدانسإب يك هنم برقلا نأل .هلئاق نم طلغ اذهو .الصأ

 تابثإ كلذ همالكب دارأ « مكاحلا» نأكو .' "!ةفرعم نم ةكسم هل نم اذه ىف عزاني الو

 نم ىلع ٌراكنإلاو ,ِِْكَو هللا لوسر ىلإ اًبيرق نكي مل نإو ءمامإ نم هبرقل ٍدانسإلل ولعلا

 لثم اذهو ءافيعض اًدانسإ ناك نإو للي هللا لوسر ىلإ دانسإلا برق درج كلذ ىف ىعاري.

 .ملعأ هللاو ؛ *”هههابشأو «ّجشالاو ,رانيدو ,ةبده ىبأ» ثيدخب كلذ

 )١( لوألا عوتلا :مكاحلا مولع 7-9 1.

 نع لئاو ىنأ نع شمعألا :مكيلإ بحأ نيدانسإلا ىأ :عيكو لاق] :(غ) شماه ىلع ةرطلا ىف (0)

.لئاو ىبأ نع شمعألا : :انلقف ؟ هللا دبغ نع ةمقلع نع ميهاربإ نع روصنم نع نايفس : :وأ ؟ للا دبع
 : لاقف 

 ثيدخو .ديقف ةمقلعو هيقف ميهاربإو يقف روصنمو هيقف نايف و؛خيش لئاو وبأو خيش شمعألا : هللا ناحبساي

 .[خويشلا هلوادتي نأ نم ريخ ,ءاهقفلا .هلوادتي

 : ضايع ىضاقلا لاق] :اًضيأ (غ) شماه ىلعو .مكاحلا مولع نم القن .ةيلاتلا قيقلبلا مامإلا ةدئاف ىف قأت

 :ىبتعقلل هيسن امم ,ظفاحلا ربلا دبع نبا :رمع ىبأ خيشلا طخب تأرق

 قيرطلا حضتم خايشألا نع 20مييخحص ربخ نكي م

 ىقيدصاي كل حصان ىقإف هعدو اّسأر هب عفرت الف

 قيقشلا دقف نم شع دشأ ثيدح نم ُمياشملا طاقسإو

 [قيثو داستسسإسب رون هل ثيدح نم ريخ ضرألا ىف امو

 (151-118) :عاملإلا) ىف .هصتب -

 :نساخملا

 معز“ ثيدخ قاس دقو .فيك .مدقت ام مهوي ام «مكاحلا» مالك ىف سيل :ةدئاف»

 ماوع همهوتي ام ىلع سيلف ءديناسألا نم ةيلاعلا ةفرعم امأف» : :هلوقو ؟ مدقت امو .“كلوسر

 - .« ىلعأ هنومهوتي ٌهِكَ هللا ل وسر ىلإ اًددع ٌبرقأ اهنم اودجو اف ,ديناسألا نودعي : سانلا



 ا حالطصالا نساحمو حالصلا نبأ ةمدقم قف

 70 ا ا ل ا الا ا يي ب اال ا

 الو حيحص ىلإ رظن الو ىنعي ,مهفي ام ةفرعم ريغ نم ددعلا درجمب «مكاحلا» ىنعي-

 ,حالصلا نبا لاق ام رخآ ىلإ «مكاحلا نأكو» :لاقي الف .همالك نم حضاو كلذو ,فيعض
 ىبأ] ةهج نم - انربخأ :ب اهلكو - تايعابرب هسفنل «مكاحلا» لثمو .كلذب مزجي لب

 ةبده ىبأ نع .ىمشاهلا نابأ نب [رضخلا] نع .ىنابيشلا [ةبقع نب دمحم نب ىلع نسحلا
 دمحأ نع ,لماك نب ٌدمحأ» ةهج نمو .دانسإلا اذهب اندنع ةخسن هذهو :لاق « سنأ نع

 ةهج نمو ؛ةريبك ةخسن ىهو .«سنأ نع رانيد نب هللا دبع نع .بلاغ نب دمحم نب
 .«سنأ نع ليوطلا هللا دبع نب ىسوم نع .ىطساولا ةملسم نب دمحم نع .رافصلا»
 همساو ءايندلا ىبأ نع انخويش نم ةعامج هانثدح ام كلذ نم بجعأو» :لاق .ةخسن ىهو
 هذهف ةلمجلا ىلعو :لاق .هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نع ,باطخلا نب نامثع
 ماس نب متغُيو .ميلَس نب ريثكو .هللا دبع نب شارخ» :ك اههابشأو ديناسألا
 ثيدحلا ةمئأ ديناسم ىف دجويام ّلَقو .اهنم ءىشب جتحي الو ' ''ايب حجرفيال ام" ارق نب

 نع انوثدح ام .لاجرلا ٍددعب ديناسألا نم اننارقأل حصيام ٌبرقأو .مهنع دحاو ثيدح

 نعو ؛رمع نبأ نع رانيد نب ورمع:نع «ةنييع نب نايفس انئدح : ىلمرلا نابيش نب دمحأ
 نع رانيد نب هللا دبع نعو ؛سابع نبا نع ديزي ىبأ نب هتاديبع نعو ؛سنأ نع ىرهزلا

 - نمو ,ةحيحص ةنييع نبال ديناسأ هذهف .ريرج نع ةقالع نب دايز نعو ا"!؛رمع نبا

 ريمألل طبضلاو .هتعوبطم ىف طبضي ملو (مكاحلا مولع) ىف انه امو ,لصألا ىف طوقنم ريغ منخب )000(
 مامإلا مداخ : ةحوتفم نون مث ةمجعم نيغ اهدعب ؛ ءاهتحت نم نيتنثاب ةمجعم ةحوتفم ءايب منغي :الوكام نبأ
 حرجلا) ثيدحلا .فيعض لوهحي : متاحوبأ لاق .("هد/ا/ لاكإلا) سنأ نع ىوري .هنع هللا ىضر ىلع
 ,( 1/99 4/9 ءايلا دارفأ ليدعتلاو

 .[اهب جرعي] نساحملا لصأ ىف أرقتو .مكاحلا مولع نم (؟)
 ا دانسالا ريرحت ؛تلق 1١( صل) «ةقالع ني دايز نع ورمع نيا نعد :( مكاحلا مولع) ةعوبطم ىف ةفإ
 نب نايفسل ةيلاع ديناسأ نم .ريرج نع ةقالع نب دايز نعو ؛رمع نبا نع رانيد نب هقلادبع نع :نساحملا ىف
 هنعو ءرمع نبا نع ءرمع نبا ىلوم .ىندملا نمحر لادبع ىبأ .رانيد نب هتادبع نع ةاورلا نم نايفسو .ةنييع
 هنعو ءىلجبلا ريرج نع -ه١؟1- ىفوكلا كلام ىبأ ىبلعتلا ةقالع نب دايز نعو .ه ١١؟ا/ت .نانايفسلا

 .نانايفسلا

 .( لال ئ/6/١52 :بيذهتلا بيذهت)
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 . نوراه نب ديزي نع [انخويش نم ةعامج نع] انوثدح كلذكو .ةبيرق كي هللا لوسر-

 نم ىلاعلاو» : «مكاحلا» لاق .سنأ نع ليوطلا ديمح نعو ؛ سن نع ىميتلا ناميلس نع

 ةعبسلا ىلع هددع ديزي دانسإ برق ٠ ,لاجرلا ٍددعب ال مهفلاب فرعي ىذلا :ديناسألا

 ناك هيف َك ْنَم عبرأ“ :ثيدحب كلذ لّثمو .«كلذ نم ىلعأ وهو ,ةرشعلا ىلإ ةينامثلاو

 مهعباس ' اهاحصلاو «بوقعي نب دمحم سابعلاوبأ» مهطوأ :ةعبس امد ٌددعو “اقفانم

 ىلعأ وهو ' '"[ملسم ىف جرخم حيحص دانسإ اذه] ] :«مكاحلا» لاق .'' !«ورمع نب هللادبع»

 نيبو .مامإ وهو .هل ثتيدحلاو ,شمعألا ص ٌبرَقلا هيف ضرغلا نإف «ةقباسلا عبرألا نم

 هيلإ ةياورلا تحص اذإف .مامإ نم ٌبرقي دانسإ ُك كلذكو .ةثالث هنيبو «مكاحلا»

 ىأ : عيكو انل لاق» :'" /لاق مرشخ نب ىلع نع «مكاحلا» ىور . لاع هنإف نينسلاو ددعلاب

 نع روصنم نع نايفس :وأ ؟ هللا دبع نع لئاو ىبأ نع شمعألا :مكيلإ ٌبحأ نيدانسإلا
 هللا ناحبساي :لاقف .لئاو ىبأ نع شمعألا :انلقف ؟ هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ

 ؛هيقف ةمقلعو هيقف ميهاربإو هيقف روصنمو هيقف نايفسو ؛ خيش لئاو وبأو خيش شمعألا

 رمع نبا نع «مكاحلا» ىور مث .«خويشلا هلوادتي نأ نم ريخ م ءاهقفلا هلوادتي ثيدحو

 - نم هبرق اًيلاع راصو ء.ةتس هدانسإ ىفو «ملُظ ّىَعلا ٌلْطَم» :اًعوفرم

 انثدح .بوقعي نب دمحم سايعلاوبأ هانثدح :شمعألا ثيدح ىلإ مكاحلا دنس ركذ «نايبلا ىضتقي )١(

 نع قورسم نع ةرم نب هللادبع نع شمعألا نع ريف نب هتادبع انث .ىرماعلا نافع نب ىلع نب نسحلا .

 ١١ص (لوألا عونلا :ةفرعملا) .«ورمع نب هللادبع

 نم عبرأ» : اًعوفرم ءايهنع هللا ىضر .ورمع نب هللادبع ثيدحف .اهنم دبال (مكاحلا مولع) نم ةفاضإ فز

 ةبقع نع ةصيبق نع «قفانملا تامالع باب ,ناميإلا باتك ىف ىراخبلا هجرخأ ,هيلع قفتم «اقفانم ناك هيف َّك

 نم (1١٠ح قفانملا لاصخ نايب باب ءناهإلا ك) ملسم ىف وهو 17/١( ىرابلا حتف) شمعألا نع نايفس نع

 .شمعألا نع نايفس نع عيكو قيرط نم مث «مكاحلا دنسك .شمعألا نع ريغ نب هتلادبع نع نيقيرط

 نب ىلع نع «ىزورملا دمحم نب ميها ربإ نع ركّذُملا دمحأ نب دمحم بيطلا ىبأ نع مكاحلا هجرخأ ١)

 "4 عيكو نع .(ةياردلاو ةياورلا نيب عمج نم لضف ىف لوقلا :لصافلا ثدحملا) ىف دالخ نبا هدنسأ كلذكو .مرشخ

 .(651) مكاحلا دنع هدنسب ركذملا بيطلا ىبأ قيرط نم .ةيافكلا ىف بيطخلاو (19١ف؟)

 | :حيجرتلا هوجو نم نيرشعلاو ثلاثلا هجولا ىف «عيكو نع مرشخ نب ىلع ىكح» امم ,ىمزاحلا هركذو

 ."1 (راثآلا نم خوسنملاو خسانلا ىف رابتعالا) ءاهقف .ناقتإلاو ظفحلا ىف مهبواست عم .نيثيدحلا دحأ ةاور نوكي



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 6غ

 بتكلا نم اهريغ وأ ءامههدحأ وأ (نيحيحصلا) ةياور ىلإ ةبسنلاب ُولُعلا :ثلاثلا
 دقو .ةحفاصملاو ةاواسملاو لادبألاو تاقفاوملا نم اًرِخآ رهتشا ام كلذو ,ةدمتعملا ةفورعملا

 :همالك ىف عونلا اذه ٌتدجو نممو [ظ/الكإ .عونلا اذهم ني رخأتملا نيثدحملا ٌءانتعا رثك

 هللا دبع وبأو ءالوكام نبا رصن وبأ»و .هخويش ضعبو «ظفاحلا بيطخلا ركب وبأ»

 .مهدعب ءاج نممو .مهتقبط نم مهريغو «ىديمحلا

 لقأ ٍددعب اًيلاع ءالثم هيف «ملسم» خيش نع ٌثيدحلا كل عقي نأ ىهف :ةقفاوملا امأ
 هنع .«ملسم» نع هتيور اذإ خيشلا كلذ نع ثيدحلا هب كل عقب ىذلا ددعلا نم

 كلذ ىف «ملسم» خيش ريغ خيش نع ولعلا اذه لثم كل عقي نأ لثمف :لدبلا امأو

 خيش خيش ىف «ةيلاع ةقفاوم هنإ :هانركذ اهيف لاقيف ةقفاوملا ىلإ لدبلا دري دقو .ثيدحلا

 ةقفاوملا مسا هيلع قلطي ال نكل ءلدبو ةقفاوم اًضيأ وهف اًيلاع كلذ نكي مل ولو .ملسم

 .هيلإ تافتلالا مدعل لدبلاو

 .هلاثمأو «ملسم» خيش ىلإ ال كدانسإ ىف ٌددعلا لقي نأ انراصعأ ىف ىهف : ةاواسملا امأو

 ىلإ ناك امبرو .هبراق نُم وأ ىباحصلاك ؛كلذ نم دعبأ وه نم ىلإ لب ,هخيش خيش ىلإ الو

 ةفرع نبا نع لضفلا نب ىلع نع هاور هنأل .[ةمئألا دحأ وهو ريِشَي نب] مّيشه -
 كلذكو :«مكاحلا» لاق .' رمع نبا نع عفان نع ديبع نب سنوي نع ميش نع

 جاجحلا نب ةبعشو ىروثلاو كلامو ىعازوألاو جيرج نبا نم برقي ٍدانسإ لك

 دعب هددع ىف داز نإو لاع هنإف .ثيدحلا ةمئأ نم مهريغو ء.ديز نب دامحو ريهزو

 .“الاثم هانلعج ىذلا مامإلا ركذ

 اًدر ءاّيلاع ّدَكُي امم اذه نأ َنايب دارأ لب ءيلاعب سيل هريغ نإ «مكاحلا» لقي ملو

 .")و/81 - ظ/86 «تهتنا .مدقت اك ددعلا درحي ىلع ٌروصقلا دقتعي نم ىلع

 ىف وهو .«ةفرع نب نسحلا» قيرط نم ءمكاحلل ىلاعلا دانسإلا اذهب «ملظ ىنغلا لطم» ثيدحو )١(

 رمعم ةياور نيحيحصلا ىف اهعمو .ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع كلام ةياور نم (عويبلا ك :أطوملا) :

 باتك ىف (م) .نويدلا ءادأو ضارقتسالا باب ىفو ,ةلاوحلا باي ىف (خ) :ةريره ىبأ نع هبنم نب مامه نع
 .(39/8 )١7/4*, ىرابلا حتف رظناو .ىنغلا لطم ميرحت باب :ةاقاسملا

 4-1١15, دانسإلا ىلاع ةفرعم : لوألا عونلا ٠ .(ثيدحلا مولع ةفرعم) ىف «مكاحلا» صن ىلع ةلباقملا (؟)

 .(39/5١؟ ىوارلا بيردت) رظناو



 53 لزانلاو ىلاعلا دانسإلا :نورشعلاو عساتلا عونلا

 نيب ددعلا نم عقو ام لثم .ددعلا نم الثم ىباحصلا نيبو كنيب عقي ثيحب لك هللا لوسر
 ددعو دانسإلا برق ىف الثم «ملسملا» اًيواسم كلذب نوكتف .ىباحصلا كلذ نيبو «ملسم»

 .هلاجرأ

 كل كلذ عقيف ,كل ال كخيشل ءاهانفصو ىلا ةاواسملا هذه عقت نأ ىهف : :ةحفاصملا رمأو

 تيقل دق كن وكل هب هتحفاصو ثيدحلا كلذ ىف «اًدسم» تيقل كنأك نوكت ذإ ةحفاصم

 .ملسمل ّىواسملا كخّيش .

 عمس ىخيش :نأك : لوقتف ,كخيشل ةحفاصملا تناك ,كخيش خيشل ةاواسملا تناك نإف

 لوقتف كخيش خيشل ٌةحفاصملاف ,كخيش خيش خيشل ةاواسملا تناك نإو .هحفاصو السم

 لب .ةبسن كلذ ىف كل ركذت ال نأ كلو .هحفاصو (ًِلسُم عمس ىخيش خيش نأك : اهيف

 خيش وأ «ىخيش [و/077] :هيف لوقت نأ ريغ نم .ملسم نم هعمس انالف نأك :لوقت

 كدانسإ ىقتلي ال .كل نيتعقاولا ةحفاصملاو ةواسملا ىف نأ لمأتملا ىلع ىفخي ال مث
 ؛هنم اًبيرق وأ ىباحصلا ىف نايقتليف .ملسم خيش نع اًديعب الإ هوحن وأ «ملسم» دانسإو

 ُءاقتلا نكمأ .كدانسإ لاجر نم كقوف نمل لب كل تسيل اهركذت ىتلا ةحفاصملا تناك نإف

 ىنعم نإف .ةقفاوملا ذئنيح ةحفاصملا تلّخادو .ههابشأ وأ ملسم خيش ىف اهيف نيدانسإلا

 ٍةاور نم مدقت نم ضعب نأ اهلصاح ذإ ,ةصوصخم ةحفاصمو ٍةاواسم ىلإ عجار ةقفاوملا

 ءاهخيش نم عمس نمت عمس هنوكل «ىراخبلا وأ ًلسم» حفاص وأ ىواس «ىلاعلا كدانسإ

 اذه ىف الوأ ملكت نمل ةجرخملا ىلاوعلا نم ريثك ىف دجويو ,اهتقبط نع هتقبط رخأت عم

 .هانركذ امل .لادبألاو تاقفاوملا عم ثتاحفاصملا .مهتقبطو عونلا

 ىف مامإلا كلذ لوزن الول ذإ « ,لوزنل عبات دلع وعلا نم عونلا اذه نأ ملعا مث

 رفظملا ىبأ» رثكملا انخيش ىلع رع ٌتأرق دق تنكو .كدانسإ ىف تنأ ّلعت مل ءهدانسإ

 تاكرعبلا ىبأ» ىعبرأ ىف هللا اهمحر «قاعمسلا دعس ىبأ فنصملا ظفاحلا نب ميحرلادبع

 خيشلا لاقف .ىراخبلا نم هخيش وأ وه هعمس هنأك هنأ هيف ىعدا اثيدح «ىوارفلا

 اذه ةجو شدخي فيطل نسح اذهو ..«لزان ىراخبلل هنكلو ءلاعب كل سيل » : رفظملاوبأ



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم تل

 .ملعأ هللاو ,"”*ٌولعلا نم عونلا
 نع هيورأ ام هلاثم .ىوارلا ةافو مدقت نم دافتسملا ولعلا ءٌولعلا عاونأ نم :عبارلا* 4

 ىلعأ ,ظفاحلا هللا دبع ىبأ مكاحلا نع ظفاحلا ىقهيبلا نع .دحاو نع هب ىنربخأ خيش

 نإو ؛مكاحلا نع "”فلخ نبا ركب ىبأ نع ٌدحاو هب ىنربخأ خيش نع كلذل قياور نم
 نأل «فلخ نبا» ةافو ىلع «ىقهيبلا» ةافو مدقتل ,ددعلا [ظ,/101/] ىف نادانسإلا ىواست

 نيناثو عبس ةنس «فلخ بارد تامو .ةئاععبرأو سمحو ناث ةنس تام «ىقهيبلا»

 ,"'ىلاعت هللا همحر «ظفاحلا ليلخلا هلا دبع نب ليلخلا ىلعي ىبأ» نع انيورو .ةئاعبرأو
 .«ددعلا ىف نييواستم اناك نإو ,هيوار توم مدقتب هريغ ىلع ولعي دانسإلا نوكي دق» : لاق

 .هانركذ ام لثم هسفن ثيدح نم كلذ َلْثَمو

 وه امنإو .هقالطإ ىلع كلذ سيلو ؛ «لوزنل عبات ولعلا نم عونلا اذه نأ فنصملا قلطأ» :ىقارعلا لاق )١(

 هاور ثيدحب هل لثمو .«اًضيأ مامإلا اذه ثيدح ايلاع نوكي لب ءلوزنل عبات ريغ عونلا اذه نوكي امبرو ,بلاغلا

 اًيلاع ةفرع نب نسحلا قيرط نم ىقارعلل عقوو .هعفري .دوعسم نبا نع ٠١- : سابللا باتك ىف - ىذمرتلا

 ثيح نم ايندلا هجو ىلع هنم ىلعأ نامزألا هذه ىف دحأل عقيال دانسإلا اذهب ثيدحلا اذهف» :لاق ءنيتجردب

 حتفلا ابأ هخيش نإف :هتقيرط ولع نيب مث «اًضيأ ىذمزتلل لاع هنإف لوزنل اًعبات سيل قلطم ولع وهو .ددعلا
 نب معتم ادبع نع ىور نم رخآ بيجنلاو ,عامسلاب ىنارحلا فيطللادبع بيجنلا نع ىور نم رخآ ىموديملا

 نع ىور نم رخآ .دلخم نبا نع ىور نم رخآ وهو ,نايب نبا نع ىور نم رخآ بيلك نب باو ءعامسلاب بيلك

 ىأر نم رخآ وهو .ةفيلخ نب فلخ نع ىور نم رخآ وه ةفرع نباو .ةفرع نبا نع ىور نم رخآ .رافصلا

 .«قلطم ولع وهف» ةباحصلا

 (؟04-05 حاضيإلاو دييقتلا)

 .(١7١/؟ ىوارلا بيردتو 2.١8/7 ثيغملا حتف) رظناو

 ركب ىبا نع] :حالضلا نبال ثيدحلا مولع نم م١198١- ه٠٠4١ توريبب ةيملعلا ةعبط ىف عقو (؟)

 نب هتادبع نب ىلع نب دمحأ ركبوبأ هنأ حيحصلاو .خسنلا ىدحإل .رتع .د ققحملل اًحيجرت [فلخ نب هتلادبع

 ولع هيلإ ىهتناو نيعستلا ىلع فين دقو ه447 ةنس ىنوت ءناسارخ دنسم ىروباسينلا ىزاريشلا فلخ

 .ةافو هنم عمس نم رخآ ناك ذإ هتلادبع ىبأ مكاحلا بتك ىف ةصاخبو .دانسإلا

 .(ص) نم [ىلاعت] (9

 ةافو رخأتت نأب «لوزتلاب ال لصحي دقف هيلع هبن ام عونلا اذه ىف شدخي ال : : ةدئاف»

 ,ةقفاوملا تنأ كل لصحيف .هتافو رخأتت نم هنم عمسيو ءالثم «ملسم» خيش نم هعمس نم

 و/81 «تهتنا .لوزن ملسمل كانه نكي مل نإو



 «خيش ىلإ خيش ٍةبسن نم ٍدافتسملا ,ةافولا مدقت ىلع ىنبنملا ولعلا ىف مالك اذه نإ

 'هسايق ىلإ رظن ريغ نم ,كخيش ةافو مدقت درجم نم ٌدافتسملا ٌولعلا امأو .وارب وار انقر

 ىلع ىبأ» نع هانيور ام كلذو .ةنس نيسمخب نأشلا اذه لهأ ضعب هَّدَح دقف ءرخآ وارب

 ناكرأ نم ناكو «ىقشمدلا )ريم نب دمحأ تعمس” :لاق «ىروباسينلا ظفاحلا

 أ" نع ور ايفو ٠ «دلع دانسإ ,خيشلا توم نم ٌةنس نيسمخ ٌدانسإ :لوقي ,ثيدحلا

 و .“لاع وهف ء.ةنس نوثالث دانسإلا ىلع رم اذإ” :لاق «ظفاحلا هدنم نبا هللا دبع

 .ملعأ هللاو ؛لوألا نم عسوأ

 نع ءظفاحلا رصان نب دمحم نع انئبنأ .عامسلا مدقت نم دافتسملا ولعلا : سماخلا

 ."عامسلا مدقت ولعلا نم” :لاق ,ظفاحلا رهاط نب دمحم

 زاتمي لب كلذ ىف لخدي ال ام هيفو ,هلبق روكذملا عونلا ىف لخدي اذه نم ريثكو :تلق

 ٌعامسو ءالثم ٌةنس نيتس نم امهدحأ اسمو داو خيش نم ناصخش عمسي نأ لما .هنع

 مدقت ىذلا لوألا ىلإ دانسإلاف .ددعلا ىف امهيلإ ٌدنسلا ىواست اذإف .ًةنس نيعبرأ نم رخآلا

 ."!ىلعأ هغامس

 ؛هلك ٌدمحلا ىلاعتو هناحبس هلو .ىفاشلا حاضيإلاو ٍءاصقتسالا ىلع ٌولعلا عاونأ هذهف

 : .ملعأ هللاو

 تايبأ ىف هلوق نم هللا همحر «ىفلسلا رهاط ىبأ [و/78] ظفاحلا» نع هانيور ام امأو
 ليلا

 ٍدانسإلا ٌةحص ناقتإلو ظنفحلا ىلوأ نيب ثيدحلا يلع لب

 [ىقشمدلا نسحلاويأ ظفاحلا ءاًصّوَج نبا وه ءاذه ريمع نبا :فلؤملا لاق] :ص شماه ىلع )١(

 .ةنس نيعشت وحن نع ه5

 ىلعأ ءى ىرذنملا ىكزلا ىلع دواد ىبأ نتس عمس نم نأي (510/7 ةرصبتلا) ىف ىقارعلا ظفاحلا هل لّثم (

 نبا رخفلاو ةزما بيطخ نبا لع دممس نم لعأ ييجنلا ىلع هس نع قارخلا بيجتلا لع دعم نم

 دب اه707- دزربط نبا وهو دحاو خيش نع باتكلا ةياور ىف ةعبرألا كرتشا نإو .ىراخبلا

 ىراخبلا نبا رخفلاو ه 741/ ةزملا بيطخ نبا ىلع هه 777 بيجنلا ىلع هه 707 ىرذنملا ةافو مدقتل

 ه1

 ىبأ مامإلا تنب ءاهقفلا تس ىلع تأرق :ىمالسلا عفار نبا ىقتلا اهدنسأ ةئالث ٍتايبأ نم (*)

 -  :رهاط ايأ ىنعي ءاندشنأ :لاق ,ةزاجإ ىناذملا ىلع نب رفعج انأ ءىطساولا ىلع نب ميهاربإ قاحسإ



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 4

 نع حص ام ىلاعلا ثيدحلا نأ ىدنع” : :هلوق نم ؛ 'كلملا ماظن ٍريز ولا” نع هانيور امو

 هقالطإ ٍفّراعتملا ٌولُعلا .ليبق نم سيل هوحنو اذهف .“ ؛ًدئام هتاور تغلب نإو ٍةلِكَي هلا لوسر

 .ملعأ هللاو ؛بسحف ىنعملا ثيح نم ٌولع وه اغإو ,ثيدحلا لهأ نيب

 ف يا

 هدضو الإ ةسمخلا ولعلا ماسقأ نم مسق نم امو .ولعلا دض وهف لوزنلا امأو : لصف
 ,ولعلا ماسقأ ليصفت نم ُكَردُي اهليصفتو ,ماسقأ ٌةسمخ اَذِإ وهف ؛لوزنلا ماسقأ نم ٌمسق
 .هحرش مدقت ام وحن ىلع

 فرع نمف .ولعلا دض ٌلوزنلا :لوقي الئاق لعل” :«هللا دبع ىبأ مكاحلا» لوق امأو
 ىلإ “ةعنصلا لهأ الإ اهفرعي ال ب ٌبتارم لوزنلل نإف .كلذك سيلو ؛ ني فرع دقف علا
 يفن لب .هتركذ ىذلا هجولا ىلع ولعلل اّدِض لوزنلا نوكل ايفن سيل اذهف .'''همالك رخ

 . هنايب ىف ّرّصق هنإف ٌلعلا ةفرعم ىف وه هركذ ا قيلي كلذو ا ف
 بتارمل هفم اليصفت ُلّصفم هنإف .ولعلا ةفرعم ىف نحن هانركذ ام كلذك سيلو .هليصفتو
 .ىلاعتو كرابت هللا دنع ُملعلاو ؛لوزنلا

 ىَكَحو .هيلدو هابي مدقت ام ىلع وعل ًةليضفلاو .هنع ٌبوغرم لوضفم ٌلوزتلا نإ م

 اه هل جتحاو “ٌلضفأ ٍدانسإلا ىف ٌلزنتلا” :لاق هنأ رظنلا لهأ نضعب نع «ٍدالخ نبا»
 : ٌداهتجالا ناك اوداز املكف .هحيرجتو وار ّلك ليدعت ىف ٌرظنلاو ٌداهتجالا بجي هنأ هانعم
 ّ ."”رثكأ ٌرجألا ناكف َنثكأ

 داقثلا هملع بابرأ دنع لاججر برق ثيدحلا نسح سيل -ِ
 دانسإلا ٌةحص ظفحلاو ناقنتإلا ىلوأ دنع ثيدحلا ولع لسبب
 دارملا ىصقأ كاذف .هملتغاف ثيدح ىفاعسجحجحت اماذإف

 .ةيروميتلا ةطوطخم (بر/1١/ :ةيثيدح دئاوف)

 ىلإ ثيدحلا بلاط جاتحي ام اهنمو ءالزان هعامس ىلإ ةرورضلا ىدؤت ام اهنمف» .مكاحلا مولع ىف هدعب )١(
 ْ .7١؟  .«هنم ىلعأ دانسإب دوجوم وهنو لزانلا بتكي الف هيف رحبتو ةقرعم

 :: هيف فالخلا ىكح نأ دعب لاقو ٠١ ف ؟7١ (هيف لزنتلاو ىلاعتلا ىف لوقلا) :لصافلا ثدحملا (0)

 .. يف ةلحرلا نم اوضغ نم ىلع درلا ىف اًبهسم الاقم لقن مث .«اهلضفو ةلحرلا لاطيإ لزنتلا ىلع راصتقالا ىنر»
 ١ :هيف ءاج .هبلط

 - قئارط مهيلع تفلتخاو لاجرلا ةفرعمو راثآلا ظفحب اولعبو ءرفسلا ةجلاعمو بلطلا ٌّدك اوبيهت»



 4440007 لزاتلاو ىلاعلا دانسإلا :نورشعلاو عساتلا جونلا

 .ىنيدملا نب ىلع» نع انيور دقو .ةجحلا ("!فيعض .فيعض بهذم اذهو

 ىف ءاج امم هوحنو اذهو «مؤش لوزتلا» :الاق امهنأ «ىروباسينلا ىلمتسملا ورْمَع ىبأو

 لما َنود نيعت اذإ لوزنلا نإف ءلوزنلا .ضعبب [ظ//8] ٌصوصخم ؛ .لوزنلا مذ
 .ملعأ هو و رع ,ولعلا ةدئاف ىلع ةحجار ةدئاف ىلإ اًفيرط

 د د ع

 .لوصألا خسنلا ىف , راركتب )١(

 عماطملا ىلعو .اولهج ام اوداعو ةحارلا اوذلتساو ةعدلا اورثآف .ليدعتلاو حرجلا هوجوو ديناسألا -

 ...نيطالسلا باوبأو كولملا ةينفأ اومزالو سنالقلاو سلايطلا ىف اوهابتو ءاوسفانت ماطحلاو مثآملا ىقو اوفلأت

 ةتوئم هريغ هافك ةعاتبم ةفيحص نمف اًئيش نئسلا نم مهدحأ ظفح. نإف .. ..ةفيحص عايتبا ىلع اورصتقاو

 ميلسلاو نيمثلاب ثغلا طلخ ريسي اهنم ءىشب قلعت نإف .ةيارد الو اط ةياور ريغ نم .هحرشو هعمجج

 نم ري ملام ةدهاشمو هتلحر ىف لحارلا ةذل رادقم ةلحرلا لهأ ىلع نعاطلا فرع ولو .....حيرجلاب

 )5١5-1١١7 اهيف ةعومجم ايندلا تاذل نأ ملعل ....ناولألاو ةنسلألا فالتخاو نادلبلا بئاجع

 .(1 خلا ١و7 ف



 نيثالث ىفوملا عونلا

 ثيدحلا نم روهشملا ةفرعم

 لامعألا امنإ“ لك هلوقك ,حيحص :ىلإ مسقنم وهو *موهفم ةرهشلا ىنعمو

 , .***“ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا ٌبلط” ٍثيدحك حيحص ريغ ىلإو ,هلاثمأو .**“تاينلاب

 نع رودت ثيداحأ ةعبرأ”: لاق هنأ هنع هللا ىضر «لبنح نب دمحأ» نع انغلب اىكو

 : نساحملا *

 :لوقي نم مهنمو  ٌروهشملا :لوصألا بتك ىفد .اًطباض هل ركذي مل :ةدئاف»

 و//8/ .«تهتنا .ةثالث ىلع هتلقن ديزي ىذلا وه - ضيفتسملا

 «رمُع» هب درفنا امم هنأ ذاشلا ىف مدقت دق "ةينلاب لامعألا اهنإ” :ثيدح : ةدئاف»

 لثُي فيك كلذ لثمو «« ميهأ ربإ نب دمحم» ةمقلع نعو «ةمقلع» هنعو ..هنع هللا ىضر

 .ةثالث ىلإ بتارملا عيمج ىف هتلقن لصي مل نإو .رهتشا ام دارملا نأ هّياوجو ؟روهشملل

 هيف نإف رظئيلف .رمع ريغ هاور نم ىلع مالكلا - رشع ثلاثلا عونلا ىف كانه مدقتو

 و/١8 «تهتنا .دئاوف

 ةقيرط اهنمو يرطب َىوُر تيدحلا ن نإف .حيحصلا ةبتر غلبي مل ام دارملا : ةدئاف»

 . لاق دقو .' "'ناييلس نب صفح ريغ رظنلا هيلع عضوي نم اهنم سيل (هجام نبا ٍنْنَس س) ىف

 و/8 « تهتنا هفيعضت هنعو ؛حلاص :لاقف ءهنع ىبأ ٌتلأس :دمحأ نب هللا دبع

 ماشه نع (؟؟5 ح) (ملعلا بلط ىلع ثحلاو ءاملعلا لضف باب) نئسلا ةمدقم ىف هجام نبا هجرخأ )١(

 ىقو .اعوفرم « .هنع هللا ىضر سنأ نع نيريس نبا نع ريظنش نب ريثك نع نايلس نب صفح نع رابع نب

 عمج ءنسملا ةبتر غلبت قرط ثيدحلل ناك نإو .نايلس نب صفح فيعضت ,ىدنسلا ةيشاح نم هيلع دئاوزلا

 نصف قرأ أهم ايل رشع ةعشب نم ثيدحلا يا دبع نبا جرخو .ءزج ىف هل اًقيرط نيسمخ اهنم ىطويسلا

 نب صفحو .ثيدحلا ىف ءاملعلا لاوقأ ركذ مث 9/١-3٠١( عماجلا) سنأ نع نيريس نبا نع ريطنش نبا نع

 ناكو مصاع نع ةءارقلا ىف قثوم ا «ٌىرقملا ىفوكلا رازبلا رمع وبأ وه ىرضاغلا ىدسألا نايلس

 ١/7 30٠١/٠١(. بيذهتلا بيذهت) .هتأرما نبا
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 غ١ ثيدحلا نم روهشملا ةفرعم :نيثالث ىوملا عونلا

 عا 8 537 عا ع

 ؛ةنجلاب هترشب راذآ جورخب ىنرشب .نم '':لصأ ال سيل قاوسألا ىف لي هللا لوسر
 8 0 8 نيام مم2 غل قل 8

 نإو قح لئاسللو ؛مكموص موي مكر حنو ؛ةمايقلا موي همصخ اناق ايمذ ىذا نمو

 ناديك
 . رس رف ىلع ءاج

 ”سرف ىلع ءاج نإو قح لئاسلل” :ثيدح] :ىسافلا نبا طخب (غ) شماهب ةقصلم ةقرو ىلع )١(

 نب بعصم انث نايفس انأ ءريثك نب دمح انث : :لاق مث (لئاسلا قح باب) بوب نأ دعب اًدنسم «دواد وبأ» هجرخ

 هللا لوسر لاق :لاق ىلع نب نيسح نع . ءنيسحلا تنب ةمطاف نع ىبحي ىبأ نب ىلعي ىنث ؛ليبحرش نب دمحم

 خيش نع ريهز انث .مدآ نب ىبحي انث عفار نب دمحم انث“ : :لاق مث ' 0 : هلع

 دروأو .”هلثم لَك ىبنلا نع ىلع نع ءاهيبأ نع ,نيسح تنب ةمطاف نع  هدنع نايفس تيأر :لاق

 نبا رمع وبأ ظفاحلا» هركذ دقو .«ةمامأ ىبأو ىلع نب نيسحو ىلع نع بابلا قو» : :لاق مث هانعم «ىنمرتلا»

 نب دمحأ انثدح .؛ ,غبصأ نب مساق انثدح :لاق ,نايفس نب ثراولادبع انثدح : :لاقف اًدنسم (هديهمت) ) ىف ربلا دبع

 نع «ىبحي ىبأ نب ىلعي نع ٠ دمحم نب بعصم نع «نايفس نع ,عيكو انثدح ,ديمحلادبع نب ىبحي انثدح ءريهز

 لوسر نأ ءالسرم ءملسأ نب ديز نع (أطوملا) ) ىف «كلام» جرخو .ثيدحلا  «لاق اهيبأ نع .نيسح ةنئبا ةمطاف

 اذه نإ : «ربلا دبع نبا» لاقف .لوألا ىنعم ثيدحلا اذهف «سرف ىلع ءاج ولو لئاسلا اوطعأ» : :لاق هلك هللأ

 .[مدقت اك دنسم لوألاو .كلام ةاور نيب فالخ الب -لسرم

 ىذآ نم” ثيدحو .هدنسم ىف هسفن دمحأ مامإلا هاور “قح لئاسلل” ثيدح نأ «ىقارعلا دييقت ىف (؟١)

 ةباحصلا ءانبأ نم ةدع نع . «ميلس نب ناوفص ةياور نم دوادوبأو .دايز نب سمامرملا نع ىناريطلا هاور ٠ ءاًيمذ

 جو رخب ىف رشب نم» ثيدح امأو .حلاص هدنع وهف هيلع دواد وبأ تكسو هلو هللا لوسر نع هند مهئابآ نع

 .(557-550) امل لصأ الف « مكموص موي» ثيدحو «راذآ

(ةقدصلا ىف بيغرتلا) ) ىف أطوملا ثيدحو .نساحملا ىف دواد ىبأ. ثيدح ىأي -
 ملسأ نب ديز نع ءالسرم 

 :ربلا دبع نبال ديهمتلا) ىف ,ديز نع كلامل نوعبرألاو عباسلا ثيدحلا وهو .ىندملا ىعباتلا «مهالوم ,ىودعلا

 ح ؟١؟) ىناثلا ثيدحلاو ١( ح 578 ص :(ىناكوشلل ةعومجملا دئاوفلا) ىف لوألا ثيدحلا رظناو 0

 .ىقارعلا دييقت عم نساحملا ةدئاف ىلي ايف رظناو ١0١( ح 56) عبارلا ثيدحلاو ١"(

 : نساحملا 2

 قلطم هب ىنع اذإ حصي انإ .حيحصلا ريغ روهشملا مسق ىف اذه .لثم لاخدإ :ةدئاف»

 هفرعي ال ' ناذآ جورخي رشي نم" :ثيدحف .ثيدحلا ٍلهأ دنع روهشملا ال ,ةرهشلا

 لهأ ريسعت ىف) باب ىف ّلصأ دواد ىبأ ننس ىف هل “اّيمذ ىذآ نم” :ثيدحو .ُثّدحملا

 -ءبهو نبا انثدح .ىرهملا دواد نب ناييلس انثدح :دواد وبأ لاق "'(اوفلخأ اذإ ةمذلا

 )١( :ىناكوشلل دئاوفلاو (75/؟) راذآ ركذ باب .ءىزوجلا نبال تاعوضوملا  15١ح5١.

 دواد ىبأ ننس ىف جارخلا باتك نم (؟) )171/7(.



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 000

 : كي هلوقك .مهريغو ثيدحلا لهأ نيب روهشم وه ام ىلإ رخآ هجو نم مسقنيو
 لهأ نيب ٌروهشم وه ام ىلإو .ههابشأو '"“هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا”
 ناهيلس نع ,ىراصنألا هللادبع نب دمحم نع هانيور ىذلاك ٠ ,مهريغ نود ةصاخ ثيدحلا
 ىلع وعدي عوكرلا دعب اًرهش تنق كو هللا لوسر نأ" ٍسنأ نع زم ىبأ نع «ىميتلا

 ى» ٍسنأ» نع ةاوُر هلو «حيحصلا ىف جرخم ٍثيدحلا لهأ نيب روهشم اذهف ««َناوكذو ٍلعر

 ,ىراصنألا ريغ «ىميتلا» نع هاورو «ىميتلا ريغ «زلحي ىبأ» نع هأورو نلح ىبأ ريغ

 ىوري «ّيميتلا» نأ ٌتيح نم هنوبرغتسي دقف مهريغ امأو ,ةعنصلا ّلهأ الإ كلذ ملعَي الو

 .(عا/كعد) َُح

 لوسر باحصأ ءانبأ نم ةدع نع هربخأ ميلس نب ناوفص نأ ييدملا رخصوبأ ىثدح-
 وأ هصقتناوأ .اًرهاعم ملظ نم الإ“ :لاق ِلَك هلا لوسر نع ًةيند .مهئابآ نع ٍدِلك هللا
 هدانسإ ' 'ةمايقلا موي هجيجح انأف ,سفن بيط ريغب اًئيش هنم ذخأ وأ ,هتقاط قوف هفلك

 قل «ىرهملا» نإف ءميلس نب ناوفص مهنع ربخأ نيذلا ةلاهج نم هيف ام الول .ديج

 دايز نب ديمح ,ىنيدملا رخص وبأ»و .هل جارخإلا ىلع قفتم ليلج مامإ «بهو نبا»و

 ةياور ىيحي نع نكلو .حلاص :ىدع نبا لاقو .سأب هب سيل : ىيحيو دمحأ لاق «طارخلا
 .هفعضب

 لوأ موي مكموص موي“ :رخآ ظفلب روديو ءفّرعي ال ؛ “مكموص موي مكر حن” : ثيدحو
 .هل لصأ ال لكلاو “هذه مكتنس” :نولوقي امبرو “ مكتيكس

 ثيدح نم هننس ىف دواد وبأ هجرخأ “سرف ىلع ءاج نإو قح لئاسلل“ ثيدحو
 وهو «ىيحي ىبأ نب ىلعي» هيف ٍدانسإب اهنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نب نيسحلا
 .«ءايضلا» هلاق ام ىلع فقأ ملو ؛ىلع نع ءدواد وبأ هاورو :(ءايضلل ماكحألا) ىو ,فيعض
 ثيداحألا هذهو .«دايز نب سامرطلا» ثيدح نم (ةباحصلا مجعم) ىف «عناق نبا» هاورو
 «تهتنا .لصأ هل سيل :هيف لاقي ال كلذ لثمف ,نسحلاالو حيحصلا ةبتر غلبت مل نإو

 ا



 0 ثيدحلا نم روهشملا ةفرعم :نينالث ىفوملا عونلا

 .*"!سنأ نع ٍدحاو نع ىوري انه اه [و//9] وهو ءسنأ نع

 نى جو عد

 هنوركذي ال ثيدحلا ّلهأو .هلوصأو هقفلا ٌلهأ هركذي ىذلا ٌرتاوتملا .روهشملا نمو

 همالك ىفف هركذ دق «ٌبيطخلا ظفاحلا» ناك نإف ,*صاخلا هأنعمب رعشملا صاخلا همساب

 داكيالو مهتعانص هلمشتاال هنوكل كلذ لعلو .ثيدحلا ٍلهأ َريغ هيف عبتا هنأب رعشي ام

 نع ,ةدئاز نع :اهنم ءقرط ةدع نم (عوكرلا دعب تونقلا باب :رتولا) ىف ىراخبلا هجرخأ ثيدحلا )١(

 نم .ةنوعم رئثبو ناوكذو لعرو عيجرلا ةوزغ باب ,ىزاغملا باتك ىف مث ءسنأ نع نلجم ىبأ نع «يميتلا نايلس

 رجح نبا لاق اهجيرخت ىو .سنأ نع ,زلج ىبأ نع .ىميتلا نع كرابملا نب هللا ديع نع اهنم .كلذك قرط ةدع

 5 ٍملسم هج رخأو(؟176/17)ثيدحلا اذه ىف اك ةطساوب هنعو ,هسفن سنأ نع ىوري ىميتلا نايلس : حتفلا ىف

 هيبأ نع ىميتلا نايلس نب رمتعملا ةياور نم (ةلزانلا ىف ةالصلا عيمج ىث تونقلا بابحتسا باب) ,دجاسملا ك

 الا 7 7يا751/ ثيداحألا :ىرخأ قرط نمو (15١ح) سنأ نع زلجم ىبأ نع

 كطكظكًخ اماما

 : نساحملا 3

 ىناثلاو حيحص لوألاف «نتملا ةرهش ىنع نإ هنإف ,رظن هيف ميسقتلا اذه :ةدئاف»
 قرغ 28 «قئاقدلا نم دنسلا ىف ام نع نإو ؛دنسلا ىف ام ركذ ىلإ ةجاح ريغ نم «كلذك

 و//89 «تهتنا . نيثيدحلا نيب

 : نساحملا

 .(كَحُملا) ىف «مزح نباو» ,هب نوحشم هباتكو « مكاحلا هركذ دقف :لاقي ال : ةدئاف»

ي دق نكلو .اههنع لقنلا حص نإ .روكذملا طرشلا ىلع هاركذ ام سيل :لوقن انأل
 دجو

 .كلذ هيف رسعي هوحنو ثيدحتلاب دانسإلا ناك نإو ءاهب عوطقملا رومألا ىف رتاوتلا ىنعم

 2/01 « تهتنا

 نبا رمعوبأو ىلحملا ىف مزح نباو مكاجلا هركذ دق هنأب فنصملا ىلع ضّرتعا دقو» :ىقارعلا لاق -

 صاخلا همساب هركذ ثيدحلا لهأ نع ىفن امنإ هنأ فنصملا نع باوجلاو .ثيدحلا لهأ نم مهريغو ربلادبع

 مهمالك ىف عقي امنإو .نويلوصألا هرسف امب هنع ريبعتلا مهمالك ىف عقي مل نوروكذملا ءالؤهو .صاخلا هانعب رعشملا

 ىنعملا ال .راهتشالا ىنعم رتاوتلاب نوديري دقو ....رتاوتم ىنالفلا ثيدحلا نأ :وأ ءاذكو اذك لكي هنع رتاوت هنأ

 ١١١(. حاضياإلاو دييقتلا) .«نويلوصألا هب هرسف ىذلا

 .(غ0/ ثيغملا حتفو 74 :ىراقلا ىلع الملا حرشب ةبخنلا نتم رظناو



  ةرورض هقدصب ٌملعلا لصحي نم هلقني ىذلا ربخلا نع ةرابع هنإف ؛مهتاياور ىف دجوي
 نع لئس نّمو .هاهتنم ىلإ هلوأ نم هتاوز ىف طرشلا اذه رارمتسا نم هدانسإ ىف دبالو
 "تاينلاب لامعألا امإإ” ثيدحو .هّيلطت هايعأ ٍثيدحلا نم ىَوِرُي ايف كلذل لاثم زاربإ

 هدانسإ طسو ىف هيلع أرط كلذ نأل ,ةدايزو رتاوتلا ُددع هلقن نإو ليبسب كلذ نم سيل
 ًاوبتيلف اًدمعتم لع بذك نم” ثيدح معن ."”هركذ قبس ام ىلع .هلئاوأ ىف ْدَجوي ملو
 وهو ,ُمجلا ٌددعلا مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم هلقن هنإف ,كلذل الاثم هارن “رانلا نم هدعقم
 ىف «ليلجلا ظفاحلا .رازبلا ركبوبأ» ركذو ؛مهنم ةعامج نع ُىوُرَم (نيحيحصلا) ىف
 ضعب ركذو .ةباحصلا نم الجر نيعبرأ نم وحن لكك هللا لوسر نع هاور هنأ (هدنسم)
 ةباحصلا نم اًسفن نوتسو نانثا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هاور هنأ '''ظافحلا
 هتياور ىلع عمتجا ثيدح ايندلا ىف مط سيلو :لاق .ةنجلاب مهل د ٌدوهشملا ةرشعلا ,مهيقو
 لوسر نع ةباحصلا نم اًسفن نيتس نم رثكأ نع ىوري ٌتيدح فرعي الو .هريغ ,ةرشعلا
 .ةدحاولا ثيدحلا اذه الإ لك هللا

 نب دمحم قيرط ريغ نم .ثيدحلا اهب َّىوُر ىتلا قرطلا للعل نايب هيفو )١17( ىقارعلا دييقت رظناو (1.
 .هنع هللا ىضر رمع نع صاقو نب. ةمقلع نع ميهاربإ

 ىلوألا ةخسنلا ىف كلذ ركذ هنإف ,ىزوجلا نبا ظفاحلا وه ,فنصملا همهبأ ام» :اًحضوم ىقارعلا لاق (؟)
 باهولا دبع نب دمحم ركب ىبأ نع ىور ام ركذ مث .ةباحصلا نم نوتسو دحاو هاور :(تاعوضوملا) نم
 ىلإ فوع نب نمحرلا دبع ةياور هل تعقو ام هنإ :ىزوجلا نبا لاق مث .خلإ ...ايندلا ىف سيل هنإ :ىروياسينلا
 نم ىلوألا ةخسنلا ىه هذهو .ىرذنملا ىكزلا ظفاحلا طخب تاعوضوملا ةخسن نم هتلقن اذكه “نآلا
 نم هاور :اهيف لاقف .ةريخألا ةخسنلا ىهو .ءايشأ روكذملا باتكلا ىف ىزوجلا نبا داز مث .باتكلا
 .(؟534-0.0 حاضيإلاو دييقتلا) فنصملا دلو «ىلع» طخ نم هتلقن اذكه .اسفن نوعستو ةيناث ةباحصلا

 اًفين هتاور ٌددع غلب هنإف .همدعو ركذلا ٌسَم نم ٌعوضولا :كلذ ىلع دازي ال :ةدئاف»
 :هعباوتو نيفخلا ىلع حسملاو همدعو رانلا تسم امم ٌءوضولا :كلذكو .اًيباحص نيتسو
 نيعبرأ ىلع اهتاوز ٌددع داز :ةعافشلاو ,ضوحلا ثيدحو .اًيباحص نيعبسو افين ناغلبي
 همدعو ركذلا سم نم ءوضولا :لوقت انأل ؛كلذ هبشو ءلوزنلا ثيدح كلذكو .اًباحص
 - همدعو ٌرانلا تسم امث ءوضولا كلذكو .دحاو تثيدح وه اغإ مالكلاو ؛ناثيدح



اذه نم رثكأ ثيدحلا لهأ ضعب مهب غلبو تلق
 ..رتاوتلا هدع كلذ ضعب ىفو .ددعلا 

 .”هلعأ هللاو ,""”رارمتسالاو ىلاوتلا ىلع .ارج ملهو ٍدايدزا ىف هتاور ددع لزي مل مث
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 ني تي 3

 [.ةباحصلا نم ناتئام كك ىبنلا نع هاور ليق :ةعاج نبا لاق] :(غ) شماه ىلع )١(

 .(غ) ةيناث هيلع ةلباقم غلب مث .حاسلا لصأ ىلع لباقملا لصألاب ةلباقم غلب (؟)

 حبب مس صصص ااا

 .نيعبرألا ىلع ديزي ةعافشلاو ضوحلا ٌثيدحو .هعباوتو نيْفحلا ىلع ُحسملا كلذكو -
 .نيتسلا ىلع داز اهيف مالكلاو

 مهنم ءايباحص نوعبس لي ىبنلا نع ٠ع هاور : :هعياوت ريغ نم نيفحلا ىلع حسملا نكل

 ديزيو ءريبك مج ٌهَيِكَي ىبنلا نع هاور : نيديلا عفر ثيدحو ؛ةنجلاب مهل ٌدوهشملا ةرشعلا

 مهأس نيح راصنألا هاور “سانلاب ٌلصيْلف ركب ابأ ورم” :ثيدحو .نيعبرأ ىلع تاور

 ىف راصنألا ثيدحو . .قبس ام ىلع ديزي اذهو ناصتألا ريغ ٌةدع هاورو ,كلذ نع «ٌرمع»

 عماج ىلع ءىذشلا فرعلا) ىف هلك كلذ تنيب دقو ,ديج ٍدانسإب '' !(ةبيش ىبأ نبأ فنصم)

 .ظ//84  «تهتنا .هنم رظنيلف (ىذمرتلا

 )١( ب 719/7 :مامإلاب مايتثالا .تاولصلا باتك 9895

 - :الملا حرشب ةبخنلا نتمو (؟١17-71/ :حاضيإلاو دييقتلا) رظناو 79- 25٠ثيغملا حتفو ”/2١(.



 ا

 د

 نوثالثلاو ىداحلا عونلا

 ثيدحلا نم زيزعلاو بيرغلا [ظ//4] ةفرعم

 .ثيدحلا نم ٌبيرغلا» :لاق هنأ «ىناهبصألا ظفاحلا هدنم نبا هللا دبع ىبأ» نع انيور

 مهنع ٌلجرلا درفنا اذإ :مهثيدح عمجي نمم ةمئألا نم امههابشأو ةداتقو ىرهزلا ثيدحك
 ؛اًريزع ىمسي ءثيدح ىف اوكرتشاو ةثالثو نالجر مهنع ىور اذإف ؛اًبيرغ ىمسي ٍثيدحلاب
 ."'اًروهشم ىَمُس اًئيدح مهنع ٌةعاجلا ىور اذإف

 ىذلا ٌتيدحلا كلذكو .بيرغلاب ٌفَصوي ةاورلا ضعب هب درفني ىذلا ثيدحلا : تلق

 دعي ام لك سيلو .هدانسإ ىف امإو هنتم ىف امإ ,هريغ هيف هركذي ال رومأب مهضعب هيف درفني
 ىلع دالبلا ىلإ ةفاضملا دارفألا ىف اك .بيرغلا عاونأ نم اًدودعم دارفألا عاونأ نم

 و

 .هحح رش قبس ام

 .(حيحصلا) ىف ةجرخملا دارفألاك .حيحص :ىلإ مسقني بيرغلا نإ مث
 «لبنح نب ٌدمحأ» نع انيور .بئارغلا ىلع ٌبلاغلا وه كلذو .حيحص ريغ ىلإو

 يكاتم اهنإف بئارغلا ٌتيداحألا هذه اوبتكت ال» :ةرم ريغ لاق هنأ هنع هللا ىضر
 .«ءافعضلا نع اهتماعو

 ثيدحلا وهو .اًدانسإو انتم بيرغ وه ام هنمف :رَخآ هجو نم اًضيأ ٌبيرغلا مسقنيو
 هنتم ىذلا ثيدحلاك .اًنتم ال اًدانسإ بيرغ وه ام هنمو .دحاو وار هِنتَم ةياورب درفت ىذلا

 ناك ّرخآ ًباحص نع هتياورب مهضعب درفت اذإ ,ةباحصلا نم ةعامج نع ٌىورم فورعم سا معا# و 1 5
 ديناسأ ىف خويشلا بئارغ كلذ نمو .بيرغ ريغ هنتم نأ عم ..هجولا كلذ نم اًبيرغ

 .8؟ :ةبخنلا نتم رظنا )١(
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 0ا/ ثيدحلا نم زيزعلاو بيرغلا ةفرعم :نوثالثلاو ىداحلا عونلا

 ا"'«هجولا اذه نم ٌبيرغ» :«ىذمرتلا» هيف لوقي ىذلا وهو ."”ةحيحصلا نوتملا

 ءاًدانسإ اًييرغ سيلو انتم بيرغ وه ام اّذِإ دجوي الف ,سكعني عونلا اذه ىرأ الو
 ريصي هنإف [و/١8] نوريثك ددع هنع هاورف هب درفت نمع درفلا ثيدحلا رهتشا اذإ الإ

 دانسإلا ىفرط دحأ ىلإ رظنلاب نكل .اًدانسإ بيرغ ريغو ءانتم اًبيرغو ءاًروهشم اًبيرغ
 :ثيدحك ءرخآلا هفرط ىف ةرهشلاب فصتم .لوألا هفرط ىف ةبارغلاب فصتم هدانسإ نإف
 © ؛ةروهشملا ٌفيناصتلا اهيلع تلمتشا "'ىتلا بئارغلا رئاسكو «تاينلاب لابعألا امنإ“

 .ملعأ هللاو

 ف ديت

 ماع ةكم لخد ِكَي ىبنلا نأ” سنأ نع - ىرهزلا نع - كلام :حيحصلا بئارغ] :(غ) شماه ىلع )١(

 ىعفاشلا انأ :ناميلس نب عيبرلا ةياورك خويشلا بئارغو .ىرهزلا نع كلام هب درفت “رفغملا هسأر ىلعو متفلا
 هب درفت ءعفان نع كلامل بيرغ."دابل رضاح عبي ال“ :لاق ٍةِقي هللا لوسر نأ ءرمع نبا نع ,عفان نع ,كلام انأ

 انخيش طخب هتدجو اذكه .نومأم ةقث وهو عيبرلا ريغ هنع هب ثدح نم ملعن ال .نامامإ امهو .ىعفاشلا هنع

 [ .هتلقنف

 لَو هللا لوسر نكي لو :لاقو (1617 ح ءجحلا عماج باب .جحلا :أطوملا) ىف كلام مامإلا ثيدح :تلق
 (؟15خ ١١"ديرجتلا) ىرهزلا باهش نبا نع كلام هب درفت امم ثيدحلا اذهو :ربلادبع نبا لاق .اًمرح

 نئنس) رظناو 1١/7( :قيتعلا لصألاب ثيدحلا فالتخا نم ؟ج هدنسم ىف ىعفاشلا مامإلا ثيدحو

 .186 - 58١ ح ا/5/7 (هشماه ىلع ىنغملا جيرختو ,ىنطقرادلا

 نم الإ ىوري الأ هاتعمف ,بيرغ : ىلوق امأ : :هباتك رخآ ىف ىذمرتلا لاق : 1 (غ) شماه ىلع (؟)

 .[ةدرفنم قيرط نم ءاج اذإ برغتسيف قيرط نم ىوري دقو .ةدحاو قيرط

 [ىذلا] :(غ) ىفو (ع ءص) نم () .ةضراعلا عم 715/١1 ىذمرتلا عماج

 .دانسإلا ىفرط ىلإ ةبسنلاب الإ اًدانسإ ال انتم بيرغ ثيدح دوجو فنصملا دعبتسا :ىقارعلا لاق ()

 :(ىذمرتلا حرش) ىف لاقف ,فنصملا ه هركذ ام ىلع هل لمح ريغ نم اًقلطم مسقلا اذه ىرمعيلا حتفلا وبأ تبن

 بيرغو ءطقف دنسلا ضعب بيرغو ءانتم ال اًدنسو ءاّدنس ال اًنتمو ءانتمو اًدنس بيرغ ملأ لع برشا

 ىلإ دارفألاو بئارغلا مسق هنإف ىسدقملا رهاط نب دمحم مالك نم كلذ ذخأ هنأ ىلإ راشأ مث .طقف نتملا ضعب

 لهأ اهب لمعلاب درفني ننسو ؛مهتياور نم الإ دجوت ال دلب لهأ اهب درفني نوتمو ديناسأ اهسماخ .عاونأ ةسخ

 امأو : لاق نأ ىلإ رهاط نبا اهركذ ىتلا ماسقألا ىلع حتفلا وبأ ملكت مث .مهرصم ريغ ىف اهب لمعيال ؛ ءرصم

 .57 حاضيإلاو دييقتلا «رخآلا نود اههدحأ وأ ءانتمو اًدنس هلك بيرغلا لمشيف سماخلا عونلا

 روتكدلا ديسلا ليمزلا ةروصم .ايكرت طوطخم .تامدقملا ءىرمعيلا متفلا ىبأل ىذمرتلا حرش ىلع لبوق

 .طايرلاب ةينسحلا ثيدحلا رادب ذاتسألا ,ىدنوارلا دمحم



 نوثالثلاو ىناثلا عونلا

 ةلقل مهفلا نم ةديعبلا ,ةضماغلا ظافلألا نم ثيداحألا نوتم ىف عقو امع ةرابع وهو

 .اهطاعتسا

 سيل هيف ضوخلاو .ًةماع ملعلا لهأب مث ,ةصاخ ثيدحلا لهأب هلهج ٌحبقي مهُم نف اذه
 .ىقوتلاب ٌريدج ىرحتلاب قيقح هيف ضئاخلاو ءنيهلاب

 :لاقف ثيدحلا بيرغ نم فرح نع لبنح نب دمحأ لئس :لاق «ىنوميملا» نع انيور

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىف ملكتأ نأ هركأ ىنإف بيرغلا ٌباحصأ اولَس»

 ."0(عئطخأسف نظلاب

 نب كلملادبع ةبالقوبأ ىنثدح» :لاق «كلملا دبع نب دمحم .ىخيراتلا» نع انغلبو

 قحأ راجلا“ ٍةِلكك هللا لوسر لوق ىنعمام ,ديعسابأ اي :ىعمصألل تلق :لاق .دمحم

 ّبقّسلا نأ معزت برعلا نكلو هك 6 هللا لوسر ثيدح رسفأال انأ :لاقف ؟“هبقَسب
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 . «ٌئيرللا

 هللادبع ىبأ مكاحلا» نع انيور ءاونسحأف كلذ ىف اوفنص ءاملعلا نم ٍدحاو ريغ نإ مث

 هفلاخ نم مهنمو ا!« لْيَمْش نب ٌرضنلا مالسإلا ىف ٌبيرغلا فنص: نم لوأ» : لاق «ظفاحلا

 .(ع) ةياور ىهو [ئطخأف :ىرخأ ةخسن ىفإ :(ص) شماهب لقنو (ز .ص .غ) نم
 '' ىأ ,تبقسأو - رسكلاب - هراد تبقس دقو .ثيدحلاب دارملا وهو ءبرقلا :بقسلا:: (غ) 00 )00(

 [اًضيأ داصلاب , لاقيد :ريثألا نبا هاز محاحصلا) اهتبرق ىأ انأ اهتبقسأو ,تبرق

 لبق اهبحاص ىلع ةعفشلا ضرع باب ةعفشلا باتك ىف ئراخبلا هجرخأ «هبقسب ب قحأ راجلا» ثيدحو -

 :ح ةعفشلا باتك ىف هجام نباو (187/7) "017 ح ,ةعفشلا باب .عويبلا باتك ىف دواد وبأو (11/7) عيبلا

 ش .(8"غ/7) ؟غؤ5 غ6

 | .58 :(ىناهبصالا ةزمحل فيحصتلا ثودح ىلع هيبنتلا) رظناو .88 :مكاحلا مولع (")

 -رمعم ةديبعوبأ نفلا' اذه .ىف فنص نم لوأ :(ةياهنلا) ىف ريثألا نبا لاق] :(غ) شماه ىلع لقنو
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 ممم مشوس <

 كلذ دعب فنصو .ناريغص امهاباتكو «. ىنتملا نب ٌرَمُحَم ةديبعوبأ هيف فنص نم ُلوأ» : :لاقف

 ملعلا ,لهأ نم عقوف «ىصقتساو داجأو عمجف ءٌروهشملا هباتك «مالس نب مساقلاديبعوبأ »

 عضوف «ديبع ابأ» تاف ام '' «٠ ىبيتقلا» عبتت مث .نأشلا اذه ىف ةودق راصو ءليلج عقومب

 هباتك كلذ ىف عضوف امهتاف ام «ىباطخلا ناييلس وبأ» عبتت مث ,روهشلا هباتك هيف

 نم لمتشت عماجم اهءاروو ؛كلذ ىف ةفلؤملا بتكلا ٌتاهمأ ةثالثلا ٌبتكلا هذهف .(") 'روهشملا

 لج ًةمنأ اهوفنصم ناك ام الإ اهنم دلقي نأ ىغيني الو ةريثك دئاوقو لاوو لح كلذ

 تاياور ضعب ىف اًرَسْفُم هب رفظُي نأ .ثيدحلا بيرغ ريسفت ىف هيلع ٌدمَتعُي ام ىوقأو

 اًئيبخ ٌتأبخ دق“ :هل لاق لَك ىبنلا نأ "'«دايص نبا» ثيدح ىف ىور ام وحن ,ثيدحلا

 رصع ىف ناكو ,ىعمصألا بيرق نب كلملا دبع مث ءىفزاملا ليمش نب رضنلا نسحلا وبأ مث ؛ىميتلا ىتثملا نيا -

 ديبع وبأ مث .هقفلاو ةغللا ةمئأ نم ةعامجو ؛برطقب فورعملا رينتسملا نب دمحم كلذكو ؛هنع رخأتو ةديبع ىبأ

 قاحسإوبأ هتامز ىف كلذكو . .ىرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هقادبع دمحم وبأ مث ؛نيتئاملا ةنس دعب مالس نب مساقلا

 سابعلاوبأو ,بلعث ىبحي نب دمحأ سابعلا وبأو ,هيودمح نب رمش :مهنم ةعامج مث ؛ىبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ

 نب دمحم رمع وبأو .ىدنكلا نسحلا نب دمحأو .ىرابنألا مساقلا نب دمحم ركب وبأو .دربملا ديزي نب دمحم

 دعب ,ىنسبلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ نايلس وبأ مث .ةمئألا نم مهريغو .بلعت بحاص دهازلا دحاولادبع

 .-(ةطقن نبا دييقت) ه 88 - [.هللا همحر ,نيناثلاو ةئايثالثلا

 ىبأ نيدلا دحم» ريثألا نبال (رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا) باتك ةمدقم نم ,صيخلتب ةلوقنم ةيشاحلا

 .«ىرزجلا دمحم نب دمحم نب كرابملا تاداعسلا

 ىبتقلا :اًيأ هبسن ىف لاقيو .ءىرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللادبع ,ةبيتق نبا دمحم وبأ :ىبيتقلا )١(

 (160/*) ىبتقلا ىوس بابللا ىف سيلو (بيذهتلا بيذهت)

 ىرهزألا روصتمىبأ مامإلا بحاص ىورهلا دمحم نيدمحأ ديبعوبأ .ىباطخلا دعب مث] ,غ شماه ىلع (؟)

 مامإلا مث .ىرشخزلا رمع نب دومحم مساقلا وبأ مامإلا مث .هتقبط ىفو هدعبو ىاطلا نمز ىف ناك ,ىوغللا

 هرصع ىفو ؛ةئاسمخو نيناثو ىدحإ ةنس تامو ,ىناهبصألا ىسيع ىبأ نب ركب ىبأ نب دمحم ىسوم وبأ ظفاحلا

 .[هللا مهمحر ءريثألا نبا مث .ىزوجلا ىلع نب نمحر لادبع جرفلا وبأ ظفاحلا مامإلا

 .(ريثألا نبال ةياهنلا) ةمدقم ىف ال صيخلت ءاضيأ .ةفاضإلا هذهو

 شايع نب نيسحلا ىئاّدجابلا ركب وبأ» هتقبط نمو ,ه 7١37 ةلس ىفوت ءمطوأ «لبمش نب رضنلا» : :تلق

 هلو الضاف اًبيدأ ناك :بيطخلا لاقو :بيذهتلا بيذهتب هتمجرت ىف لقن/ .ءه ٠١8 ةنس ىفوتملا :مهالوم ,ىملسلا

 عبات دقف ه705 ىفوتملا ىرزجلا ريثألا نبا دعب نم امأو )17١/777/17( ثيدحلا بيرغ ىف فنصم باتك

 (١/80١؟ ثيغملا حتف) هتقو ىلإ ثيدحلا بيرغ ىف تافنصملا - ه5١5 - ىواخسلا سمشلا

 ضرعي فيك .داهجلاو .هيلع ىلصي له ىبصلا ملسأ اذإ باب .زئانجلا ىف ىراخبلا هجرخأ :هيلع قفتم (6)
 .لاجدلا ركذ «نتفلاو .ًاسخا :لجرلا .لوق باب بدألاو .ىبصلا ىلع مالسإلا

 .(دايص نبا لاجدلا ثيدح :نتفلا) ىف ملسمو



 حالطصالا نساخمو حالصلا نبا ةمدقم 1

 ةفرعم) ىفو ؛حصي ال امب موق هرسفو ءلضعأو هانعم َىِفَح اذهف '"“خّدلا :لاق ؟ وه اهف كل
 ظيغي شحاف طيلخت اذهو ,"'عامجلا وه ىذلا ْخَّزلا ىنعب خّدلا هنأ (مكاحلل ثيدحلا مولع
 ؟وه امف اًريمض كل ترمضأ دق :هل لاق ٍك ىبنلا نأ ثيدحلا ىنعم امنإو ءَنمؤملاو ماعلا
 تاياور ضعب ىف ذإ ءةغل ىف ناخدلا وه خدلاو .ناخدلا ىنعي ,لادلا مضب .خدلا :لاق
 مويل هل أبخو - “ائيبخ كل تأبخ دق ىنإ“ : يك هللا لوسر لاق مث :هصن ام ثيدحلا
 ًاسخا“ : يلي هللا لوسر لاقف ,خلا وه :دايص نبا لاقف - 4 نيم ناخد ًءامْسلا ىقأت
 نم «دايص نبا» كردأف .هريغو '') ىذمرتلا هجرخ حيحص تباث اًذهوأ “كردق ودعت نلف

 نم .نيطايشلا نم ءىشلا ضعب فاطتخا ىف ناهكلا ةداع ىلع .بسحف ةملكلا هذه كلذ

 ىلع كل ٌديزم الف ىأ “كّردق ودعت نلف ًأاسخا” :هل لاق اذهلو نايبلا مات ىلع فوقو ريغ
 .*ملعأ هتلاو .ناهكلا كاردإ ردق

 ف

 :دشنأو .ناخدلا وه اهحتفبو لادلا مضب خدلا :ريثألا نبا لاه) :غ شماه ىلع )١(
 نأ دارأ :ليقو ..ناخدلا ىف ةغل ىه ليق :راونألا يراشم ىفو (ةياهنلا) [#اخذلا ىشغي تيبلا قاور دنع

 ىباطخلا اذه حجرو ليخنلا نيب دوجوم تبن وه : ليقو .هلمكي ملف هما نع لَو ىبنلا هرجزف .ناخدلا :لوقي
 ىنعملاب قيلألاو حصألا لب : ضايع ىضاقلا لاق .ترمضأ ,تأبخ :ب ديري نأ الإ انه ناخدلل ىنعم ال :لاقو
 باب :نتفلا باتك ىف ثيدحلل ىوونلا حرشو ٠١5/7 ىرابلا حتف رظناو 195/7 قراشملا «ناخدلا انه هنأ
 .184/9 ةرصبتلا ىف ىئارعلاو ,ملسم حيحص نم .لاجدلا ثيدح

 : اهيفو (نودتلا ىف ةبيرفلا ظافلألا : مكاحلا ثيدحلا مولع ةفرعم) نم دابا رديح ةعوبطم ىف اصن هدجأ م )0

 :هصن ام ىرابلا حتف ىو .قايسلا روتيم ودبيو )1١( ههجو هللا مرك ىلع مامإلا نع زجر ىف “اهخزي ةخزم”
 ام هّدريو .كلذ ىف هطيلغت ىلع ةمئألا قفتاو .عامجلاب هرسفو .لادلا لدب ىازلا حتفب .«خزلا : مكاحلا دنع عقو»
 ناهكلا ةداع ىلع ,خدلا :لاقف .عطتسي ملف .ناخدلا :لوقي نأ دارأف» :هنع هللا ىضر رذ ىبأ ثيدح ىف عقو
 رك حتفلا «ةملكلا فاطتخا نم

 .نتفلا باتك .ىذمرلا عماج (9)

 : نساحملا »*

 نبال أبخ لي هللا لوسر انديس نأ ىف رسلا» :«ىنيدملا ىسوم وبأ» لاق :ةدئاف»

 3 .«ناخدلا لبجب هلتقي ملسو هيلع هللا لص ىسيع نأ ,ناخدلا دايص
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 .لاجدلا وه دايص نبا نأ ىري نم ةقيرط ىلع اًعيرفت ,ىسوم وبأ هلاق ىذلا اذهو -

 ب/١1 .«تهتنا - ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 )١( لاق “كردق ودعت نلف ًاسخا” :دايص نبال لاق امل لي ىبنلا نأ .هنع هللا ىضر ءرباج ثيدح دنسم ىف '

 امنإ .هبحاص تسلف وه نكي نإ” :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ,هقنع برضأ هيف ىل نذئا هللا لوسراي :رمع

 ف يت



 .نوثالثلاو ثلاثلا عونلا

 هيف مهدراوتو دانسإلا لاجر عباتت نع ةرابع وهو .ديناسألا توعن نم ٌلسلستلا
 .ةدحاو ةلاح وأ ٍةفص ىلع .دحاو دعب اًدحاو

 ةلاحو ةاورلل ةفص نوكي ام ىلإو , لمحتلاو ةياورلل ًةفص نوكي ام ىلإ كلذ مسقنيو
 .هيصخن ال ام ىلإ مسقنت '''كلذ وحنو الاعفأو الاوقأ مها وحأو كلذ ىف مهتافص ن | مث .مه
 روص وه امنإ اهيف هركذ ىذلاو .عاونأ ةيناث ىلإ «ٌظفاحلا هتلادبع وبأ مكاحلا» هعّونو

 .""ةيناث ةلئثمأو 0

 تعمس لاق اًنالف تعمس :ب لسلستي ام ,لمحتلاو ةياورلل ًةفص نوكي ام لاثمو
 هللاو انربخأ : نمو .هرخآ ىلإ :انربخأ وأ انثدح :ب لسليسيل وأ .دانسإلا رخآ ىلإ ءانالف

 .*هرخآ ىلإ ..نالف هللاو انربخأ لاق .نالف

 ىلع ٌىعأ مهللا” :ثيدح ٌدانسإ ءاهوحنو مهلاوقأو ٍةاورلا تافص ىلإ عجري ام لاثمو

 )١( ,مهاتكو .مهئابآو ةاورلا ءامسأ قافتاب لسلسملا اهنمو :ىواونلا ايركز وبأ لاق] :(غ) شماه ىلع :
 .ىقشمد انأو ,نويقشمد مهلك .دلبلاب السلسم ىل عقو «ىدابعاي» :رذ ىبأ ثيدحف .مهنادلبو .مهباسنأو
 هطخ نم ط «رايخلاب ناعيابتملا” ثيدحك ,هيقف نع هيقف .ءاهقفلا لسلسمو .نامزألا هذه ىف ردان اذهو
 .[هللا هديأ

 .(188/7 بيردتلا عم) بيرقتلا نتم

 19-56 (ديناسألا نم لسلسملا ةفرعم) رشاعلا عونلا :مكاحلا مولع (؟)

 : نساحملا 2

 و/١14 «تهتنا .هرخآ ىلإ ...هلعمس نكأ مل نإ ىانذأ تمص :هنمو :ةدئاف»

 .( امال ؟ ىوارلا بيردتو ممم رع :ثيغملا حتفو (ا1/؟ ةرصبتلا) رظناو م
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 63 ثيدحلا نم لسلسملا ةفرعم :نوثالثلاو ثلاثلا عونلا

 ثيدحو ؛"0(ٌلقف كبحأ ىفإ» :مهوقب ليلستملا “كتدابع نسحو كركذو كركش

ابشأ ؛*ديلا ىف ّدَعلا ثيدحو ,ديلاب كيبشتلا
ام اهريخو . .ةريثك ىورتو اهبورن كلذل ِء

 ناك 

 .سيلدتلا مدعو عاسلا لاصتا ىلع ةلالد اهيف

 ؛ ثالسلسملا ملست |لقو «ةاورلا نم طبضلا ديزم ىلع هلامتشا لسلستلا "''ةليضف نمو

 ذخأ لك هللا لوسر نأ ءهنع هللا ىضر ذاعم نع ىئاسنلاو دواد ىبأ ننس ىف] : (غ) شماه ىلع لقن )١(

 كركذ ىلع ىنعأ مهللا :لوقت ةالص لك ربذ ىف َّنعدت ال ذاعماي كيصوأ ..كبحأ ىنإ هتلاو .ذاعماي“ : لاقو هديب

 وبأ هأور .«نمحرلا دبع ابأ» ىحبانصلا هب ىصوأو «ىحبانصلا» ذاعم كلذب ىصوأو ٠ *كتدابع نسحو كركشو

 نب ةبقع ىنثدح ,حيرش نب ةويح ىنثدح . «ئرقملا ديزي نب هتلادبع انث ,ةرسيم نب رمع نب هتلاديبع انث» :دواد

 دبع همسا ىحيانصلا :انخيش لاق .«ذاعم نع ىحبانصلا نع قبلا نمر لا دبع وبأ ىتثدح :لوقي ملسم

 اذك :«كركذ» ؛ميدقت خسنلا عيمج نم دواد ىبأ ىف حصو لَو ىبنلا توم دعب ةنيدملا مدق ,ةليسع نب نمحرلا

 .[هطخب هتدجو

 ءرتولا ك ءدواد ىبأ ننس ىف ثيدحلاو .«كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ىنعأ مهللا“ :ءاعدلا ىف ىنعي

 117/١ ركذلا دعب ءاعدلا باب ءةالصلا ك ىئاسنلا ننس ىف وهو .نييوارب السلسم 87/7 ؛رافغتسالا باب

 .لسلسم ريغ

 :نارمأ لسلستلا ةدئافو :نيدلا ىقت خيشلا لاق] :(غ) شماه ىلع (0)

 .ملسو هيلع هللا ىلص هلعف اب ءادتقا نوكي دق هنأ :امهدحأ

 ىمعطأو تعمسك ,كلذ ىضتقت ةلسلسلا تناك اذإ اهعاطقتا مدعو ةياورلا لاصتال اًديفم نوكي نأ :ىناثلا

 .[هوحنو ء.ىناقسو

 اكتم

 :نساحملا

 ,لاعفألاو لاوقألا ركذ الإ لاثملا ىف سيلو .مهاثمو ةاورلا ةفصل لّثم اذك : ةدئاف»

 .ةاورلاب قلعتت ٍةفص ٌركذ هيف سيلو

 ناعيبلا” ثيدح ىف عقو اك .ءاهقف اونوكي نأك ةاورلاب قلعتت ٍةفصب لّسلسملا ٌلاثمو
 .«تهتنا كلذ ريغو ءامسسألا قافتا نم اهوحنو .ةينالفلا دلبلا نم وأ ٠" رايخلاب
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 افنخلا فشكو ,7الال : ىقارعلا دييقتو (عويب :5؟1 - ؟؟6ه/5 ىرابلا حتف) ىف هتاورو هجيرخت رظنا )١(

 ن6



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 00غ

 ىف هلسلست عطقني ام لّسلسملا نمو .نتملا لصأ ىف ال لسلستلا بفصو ىف ىنعأ ,فعض نم
 وه ام ىلع .هتعمس ثيدح لوأ :ب لسلسملاك وهو .هيف صقن كلذو .هدانسإ طسو
 .ملعأ هللاو ؛”كلذ ىف حيحصلا

 تن ني

 : نساحملا د

 :اهركذ «مكاحلا» نأ مدقت ىتلا ةينامثلا عاونألا :ةدئاف»

 ثتعمس :ب لسلسم ثيدح :اهوأ

 7 ًِء ساي 3
 نبا ىلإ روصنم نم كلذب لسلسم .كيرا قىح ىلع بصق مق :ب لسلسم :اهيناث

 .اثالث اثالث : ركذو “ليربج ءوضو كيرأ ىتح ىلع بصف مق“ : لَك ىبنلا هل لاق ,دوعسم

 .هرخآ ىف عامسلاو .دنسلا لوأ ىف رابخإلا هيف :اهثلاثو

 لاق » :لاق ,ىفعجلا [لايذ نب] نيصُح قيرط نم جّرْخ ,ىنرمأ :ب لسلسم :اهعبارو
 كرمأ نم : ىبر ىل لاق نإف :لاق .معن :لاق ؟نيفخلا ىلع حسمأ : حلاص نب نسحلل لجر
 ذرمأ :لوقأ لاق ؟تنأ كل ليق نإف :لاق '''حلاص نب نسحلا :لق :لاقف ؟اذهب
 ليق نإف :لاق .ميهاربإ ىفرمأ :لوقي لاق ؟روصنمل ليق نإف :لاق .رمتعملا نب روصنم
 رمأ :لوقي لاق ؟ماهل ليق نإف لاق .ثراحلا نب مامه ىنرمأ :لوقي لاق ؟ميهاربإل
 .«.للك ىبنلا ىنرمأ :لوقي لاق ؟ريرجل ليق نإف :لاق .ريرج

 صخش لوق اذه نإف :رظن لسلسملا نم «مكاحلا» هركذ ىذلا عونا اذه ٌدَع ىفو
 - .ءىش ىف لسلسملا نم اذه سيلف ءنآلا ثيدح لك ىف نكمي كلذو دحاو

 ىح نبا نسحلا :لق :مكاحلا مولع ىف )١(
 هيقفلا دباعلا ىفوكلا ىنادمهلا .ىفش نب ّىح .نايح نب ملسم نب حلاص نب .حلاص نب ننسحلا وهو

 .(017/9786/1؟ :بيذهتلا بيذهت) ه59١ةةنس ىفوت (غم خب)



 ته ثيدحلا نم لسلسملا ةفرعم :نوثالثلاو ثلاثلا عونلا

 9ايام و ووو ووو ومو

 ىتح ناميإلا ةوالح ٌُدبعلا ديال“ : لكي ىبنلا نع كلام نب سنأ ُثيدح :اهسماخو -

 :لاقو هتيحل ىلع لكي هلا ٌلوسر ضبقو" : لاق “ هرم هولخو هرشو هريخ ردقلاب نمْؤي

 ذخأو ,كلذ لاقو هتيحل ىلع «سنأ» ضبقو : لاق ©“ هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب تنمآ

 ذخأو .كلذ لاقو هتيحلب «شارخ نب ٌباهش » ذخأو .كلذ لاقو هتيحلب «ىشاقرلا ديزي»

 لاقو هتيحلب ديحلب )0 «ىناساكلا بيعش نب ناميلس » ذخأو ,كلذ لاقو هتيحلب « مدآلا ديعس »)

 [دحاولا دبع نب] ريبزلا» ذخأو :كلذ لاقو هتيحلب «دحاولادبع نب فسوي» ذخأو ,كلذ

 .كلذ لاقو هتيحلب «مكاحلا» ذخأو ,كلذ لاقو هتيحلب «مكاحلا خيش

 ىدي ىف نهّدَع” :لاق .«ىلع» ىلإ «مكاحلا» نم ٌدعلاب لسلسم :اهسداس

 تلزن اذكه :ليربج لاقو مالسلا هيلع ليربج ىدي ىف نهّدع :لاق لك هللا لوسر

 تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا” :ركذف “ةزعلا بر دنع نم نهب

 هيفو .“هعباصأ سمح ضبقو ؛كلذك ؛ملسو مهللا ؛كلذك .ننحتو مهللا ؛كلذك ,ممحرت

 ىفوصلا نايلس“ نب دواد نب دمحم ركب ىبأ نم «ىلع دهش» :ب لسلسم :اهعياسو

 هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ىلع تدهش ىنإ ساب ابع نبا ىلع تدهش ىنإ :ىلإ لسلسيف
 .«ةيفاطلا ٌةكمسلا لك” :لاق هنأ .هنع

 .ىديب كبش :ةريره وبأ لاق ,ةريره ىبأ ىلإ مكاحلا نم .كيبشتلاب لسلسم :اهنماثو

 .هركذف “تبسلا موي ضرألا هللا قلخ” :لاقو ملسو هيلع هللا ىلص مساقلا وبأ

 وأذا - ظرلذا ."'(تهتنا

 )١( ىئاسكلا» : مكاحلا ةعوبطم ىف «

 .ةلماك هديناسأ اهيفو (5 - ؟9) ديناسألا نم لسلسملا رشاعلا عوتلا :مكاحلا مولع ىلع ةلباقملا (1)

 راثآو «ءسيلدت اهوشي ال ىتلا ةلصتملا ديناسألا نم لسلسملا عاونأ هذهف» :ةيناثلا هتالسلسم دعب لاقو

 ديناسألا هذه ه ضعبأ مكحأ ال ال ىلإو كح اهيلع ليدعتلاو حرجلا مسر نأ ريغ .ةرهاظ نيدارلا نيب عاسلا

 ا ىوارلا بيردتو ,2هال - هه/“ ثيغملا حتفو قالا



 هخوسنمو ثيدحلا خسان ةفرعم[ظ/ 1

 ايعأ» : :لاق هنأ هنع هللا ىضر «ىرهزلا» نع انيور .بعصتسم مهم ف اذه
 ناكو "'(هخوشسنم نم لَك هلا لوسر ٍثيدح خسان اوفرعي نأ مهزجعأو ءاهقفلا
 نب اسم نب دعو نع تطل ؛ىلوأ ةقباسو لوط دي هيف .هنع هللا ىضر ىعفاشلل
 تبتك» : نم مدق دقو هل لاق «لبنح نب دمحأ» نأ ,ثيدحلا ةمئأ دحأ «ةراو
 خسان الو ٠ , .رسفلا نم لسجل انملع ام تطرف :لاق .ال :لاق ؟ىعفاشلا َبتك
 0 '« ئعفاشلا انسلاج ىح .هح وسنم نم د هللا لوسر ثيدح

 خسنلا ىعم ءافخ هلم سيل ام هيف لخدأ نم .ثيدحلا لهأ نم هاناع نميفو

 اذهو '"'ةرخأتم هنم مكحب اًمدقتم هنم امك عراشلا عفر :نع ةرابع وهو ءهطرشو
 * ريغ ىلع ثدرو ٍتاضارثعا نم ملاس ٠ ءانل عقو ٌدح

 )١( :راثآلا نم خوسنملاو خسانلا ىف رابتعالا) ىف .هيلإ ىمزاحلا هدنسأ .ىرهزلا لوق 18(.

 لَك هلا لوسر ثيدح خسانب - نيعباتلا ىنعي - مهملعأ ناك :ريثك نب دابع لاق] :(غ) شماه ىلعو
 نيعبسلا دودح ىف ىفوت ءىلمرلا ريثك نب دابعو.ه160 ت .قارعلا مامإ ,هيقفلا [ىعخنلا ميهاربإ - هخوسنمو
 .ةئامو

 )( :هراو نبا ىلإ هدانسإب ,ىمزاحلا ١9 .(ىعفاشلا ةلاسر) ىف خوسنملاو خسانلا باوبأ رظناو

 )9( ىمزاحلا دنع خسنلا دح رظناو )١18( حاضيإلاو دييقتلا) ىف ىقارعلا هلقنثو )١78( رجح نبا لصوو

 نإف خيماتلا فرعي نأ ولخي الف امهنيب عمجلا نكمي مل نإ» : :نافلتخي نيثيدحلا ىف لاقو ثيدحلا فلتخمب عونلا اذه
 .هنع رخأتم ىعرش ليلدب ىعرش مكح قلعت عفر خسنلاو . .خسانلا وهف اًصن هنم حرصأب وأ رخأتملا هبا تبث
 .«ىلاعتو هناحبس هللا وه ةقيقحلا ىف خسانلا نأل زاح اًخسان هتيمستو .روكذملا عفرلا ىلع لد ام خسانلاو

 ةبخنلا ٠١١.

 -,هيلع موكحملاب اًلعتم اًمدقتم هنم امك عراشلا عفر : :لاقي ن أ ىغبنيو : : ةدئاف»

 عك



 اا هخوسنمو ثيدحلا خسان ةفرعم :نوثالثلاو عبارلا عونلا

 'اماسقأ مسقني هخوسنمو ثيدحلا خسان نإ مث 0

 «ملسم» هجرخأ ىذلا «ةديرب» ثيدحك هب لي هلا لوسر حيرصتب ٌفرعُي ام اهنمف

 ٍءابشأ ىف “اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك” :لاق ِهلك هللا لوسر نأ ""'هحيحص ىف
 .كلذل

 نب أ نع ,هريغو "') «ىذمرتلا» هاور اك .ىباحصلا لوقب فرعي ام اهنمو

 ين مث ,مالسإلا لوأ ىف ةصخر ءءاملا نم ٌءاملا ناك” :لاق هنأ هنع هللا ىضر « بعك

(0 
 نيرمألا رخآ ناك” :لاق «هللادبع نب رباج» نع «ىئاسنلا» هجرخ اكو .* . "هلع

 .رابتعالا هباتك تامدقم نم (؟15-1+ :خسنلا تارامأ) ىف ىمزاحلا اهركذ .ىلي اييف ماسقألا )١(

 (؟59:١4) ىمزاحلا دنع هرظناو .همأ ربق ةرايز ىف لكك ىبنلا ناذثتسا باي .زئانجلا ملسم حيحص (؟)

 .هجير خت امهيفو

 هرظناو (ىذوحألا ةضراع عم )84/١١ ءاملا نم ءاملا نأ ىف ءاج ام باب ,ةراهطلا ك :ىذمرقتلا عماج (9)

 .هجيرخت اهيفو (10 : ىمزاحلا رابتعا) ىف

 .هجي رخت اهيفو ,.44 :ىمزاحلا باتك عم 5١٠1ج 5١٠١( - 199/51) اهتتسو ةراهطلا ك .ىئاسنلا نئس (4)

 ا آ#آ
000 

 هنإف ,ءسمخح ىلإ نيسمحخ نم ءارس الا َةليل ةالصلا ٌفيفخت كلذب جرخيل ؛رخأتم هنم مكحب -

 .مه هغالب مدعل ,مهيلع موكحملاب هقلعت مدعل ءاًحسن ىّمسُي ال

 ىهو ,نايبلا دعب قلعتي امإ هنأ حمل نإ الإ لمتخمف ملسو هيلع هللا ىلص هقح ىف امأو

 ظ/97 .«تهتنا :نايبلا فالخب قلعتلا دوجول .لعفلا ٍتقو لبق خسنلا ةلأسم ريغ

 : نساحملا 0ك

 نع ٌتيدح ةلأسملا ىفو .لصتم ديج دانسإب ١ل(دواد ىبأ ننس) ىف وه :ةدئاف»

 ,ةكم حتف لبق كلذو «لستغي الو كلذ لعفي ناك ملسو هيع هللا ىلص ىبنلا نأ «ةشئاعر»
 ىف هلك كلذ ىلع لوقلا تطسب دقو .هحيحص ىف «نابح نبا» هجرخ .كلذ دعب لستغا مث

 «.تهتنا ٠ هنم رظنيلف (ىذمرتلا عماج ىلع .ىذشلا فرعلا)

 خسانلا ىف ءابنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح رظناو - )40/١( ١5غ ح :لاسكإلا ىف باب ,ةراهطلا ك )١(

 :هلوق خسن باب ,ىنطقرادلا ننسو ءاهنع ,ريبزلا نب ةورع نع ىرهزلا ثيدح نم (؟9) ىمزاحلل خوسنملاو



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم ا كه

 .كلذل هابشأ ىف “ٌرانلا تَّسَم امم ءوضولا كرت .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم

 دنع هلا لوسر نأ ,هريغو « سوأ نب دادس » ثيدحك ,خيراتلاب فرع ام اهنمو

 ِةلِلَص هلا لوسر نأ” :«سابع نبا» ثيدحو '"موجحملاو مجاحلا رطفأ” :لاق
 هنأ ثيح نم .لوألل خسان ىناثلا نأ «ٌيعفاشلا» نيبف .“مئاص وهو مجتحا [و/81]
 ف مجتحي الجر ىأرف حستفلا نامز ِط ىبنلا عم ناك هنأ «دادش» ثيدح ىف ىور
 لك هنأ سابع نبا ثيدح ىف ٌىورو “موجحملاو مجاحلا رطفأ” :لاقف ناضمر رهش
 ىناثلاو ءنامث ةنس ىف حتفلا َنمز ناك لوألا نأ كلذب نابف ؛مئاص مِرْحُم وهو مجتحا
 19*رشَع ةنس ىف عادولا ةّجِج ىف

 نأ بلاغلاو .ةصخرلا ىلع لدي ربخ ركذ) و (178:خسنلاب حرصي ربخ ركذ) هعمو 107 ىمزاحلا )١(
 .559 - (ىبنلا دعب الإ نوكت ال ةصخرلا
 ير يبي لسا

 - مرح وهو - [ل ] هماجتحاف ءءاش اب ّرطفي نأ هل رفاسملا :لاق نم :ةدئاف»

 .مكح عفرل ال زاوجلا ٍنايبل هرطفف ءرفاسم وهو
 تتبث : (هكردتسم) ىف لاقف «مكاحلا» هنع هاكح «ةعزخ ُنبا» اذه ىلإ كقبس : :هل لاقي

 ىف انفلاخ نم ضغب لاقف ' 'موجحملاو مجاحلا رطفأ“ :لاق هنأ لكك ىبنلا نع ثيداحألا
 ةجح الو .مئاص مرح وهو مجتحا كي ىبنلا نأ س ابع نبا ثيدحل .رطفي ال : :ةلأسملا هذه
 يقم اًمرحم نكي مل هنأل .رفسلا ىف مئاص مرح وهو مجتحا انإ لي ىبنلا نأل ٠ ءاذه ىف هل
 مزلي الف ءاهريغو ةماجحلاو برشلاو لكألاب رطفلا هل .موصلا ىون اذإ رفاسملاو .هدلبب
 ."ذئاج وهو ءاًرطفم راصو مجتحاف طفي الأ هتماجح نم

 مجتحا : لاق هنأل ,لطاب ليوأت اذه» :لاقو (ملاعملا) ىف «ىباّطخلا» هاكح مالكلا اذهو
 امك .ةماجحلاب رطفأ :لاقل اهب هموص لطب ولو ,ةماجحلا عم مايصلا هل تبئأف ؛مئاص وهو
 - . ("!«مئاص وهو لكأ : لاقي الو .لكألاب رطفأ : لاقي

 )١( موصلا :مكاحلا هللا دبع ىبأل كردتسملا )55/١غ( ١

 )0( مجتحي مرحملا باب ننسلا ملاعم ىلع لباق )١/-١18(



 تيس ب سس سس 2 ا! ااا

 خوسنم هنإف اف .ةعارلا ةرملا ىف رمخلا راش لق ثيدحك .حاجإلاب فرعي ام راهو

 .باوصلاب ملعأ هللاو .”هريغ خسان د دوجو ىلع لدي

 ديعس ىبَأ قيرط نم ثيداحأ ّمسنلا دضعيو ؛نسح «ىباطخلا» هلاق ىذلا اذهو -

 ىعفاشلا مامإللو .(ىذمرتلا عماج ىلع ىذشلا فرعلا) ىف اهتطسب ءامهريغو ٍسنأو

 «ىقهيبلاو .ىباطخلل كلذكو .قبس ام ريغ “موجحملاو مجاحلا رطفأ” ٍثيداحأ نع ةبوجأ

 و/17 «تهتنا - اهعضوم ىف ةطوسبم ىهو

 : نساحملا 0

 رمخلا ٌبراش نأ نم صاعلا نب ورمع نب هلادبع نع « مزح ْنبا» هاكح ام : ةدايزو ةدئاف»

 ةعبارلا ةرما ف يراشلا نع للا زأ» :«رذنملا نبا» ٌلوق كلذكو .ةعبارلا ةرملا ىف لتقي

 نع ةيأورلا نأل ,مدقت ايف حدقيالو اقالخ ُدَمْيال « سانلا نم اًذاش الإ ,ملعلا لهأ ماوع عامجإب

 وهو ءاهدعي عاجإلا ءاج دقق ٌثحص نإو ؛حدق الف حصت مل نإ صاعلا نب ورمح ني هقادبع

 ًءاعدإ ىّوَقُي هنإف فلاخملا ةردن عم اميسالو « ءلوصألا ىف ةروهشم ةقيرط ىلع فالخلا عفري

 هنأب فوصوم + ءاذاش : : هئانثتساو «ملعلا لهأ م اوع عامجإب» : «رذنملا نبا» لوقو .عامجإلا

 نم (هننس) ىف دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلا ,عاججإلاب خسنلا ةفرعم ,لثم نمو .اًنالخ دعيال

 صخر موي اذه نإ” : رخآ لجرو ةعمز نب بهول لاق كي هللا لوسر نأ «ةملس مأ» ثيدح

 لبق متيسمأ اذإف - ءاسنلا الإ هنم متمرح ام لك نم ىنعي - اولحت نأ ,ةرمجلا متيمر متنأ اذإ مكل

 هداتسإو ''!“هب اوفوطت ىتح ,ةرمجلا اومرت نأ لبق مكتئيهك اًمّرُح مترص تيبلا اذه اوفوطت نأ

 كرت ىلع ءاملعلا عمجأ امم اذهف .ثيدحتلاب حَّرص هنكل .قاحسإ نب ٌدمح هيف ناك نإو .ديج

 دق هنأل ,رثكألا نع رثؤيالف ؛خسان اذه :ىباحصلا لوق امأو .ةليلق كلذ هابشأو .هب لمعلا

 -ح .داهتجالا هدئس نوكي

 )١( و7/0 151١ح جحلا ىف ةضافإلا باي .كسانملا ك ءدواد ىبأ نئس (2



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 32

 فقوت هيفف ,نيرتاوتم ىف ناك اذإ الإ .ةياور درجت هنأل ,لبق اذه :ليق ءاذه لاق ولو * 5
 .لوقب رتاوتملا خسن نمضتي هنإف عنملا ليلد امأ .هلوق .لوبق ليلدو عنملا ليلد ضراعتل
 لب .دحاولا ربخب نوكي ال خسنلا نأ وهف .لوبقلا ليلد امأو .زئاج ريغ وهو ٍدحاولا
 .كلذ ىلع لدب ''0...ىاثلا اذهب ذخألاو .خسان ال خسانلل نيعم دحاولا ٌريخو ءرتاوتملاب
 و/84 - ظر/97 .«تهتنا .لوصألا نم هعضوم ىف طوسبم كلذو

 ثيغملا حتف) سومطملا عضوم اهيفو ,ةريخألا ةرقفلا ادع ىواخسلا هلقنو .لصألا ىف سومطم )١(
 .(ت هر“

 ١19(. :ةالصلل نيديلا عفر ءزج) ىف ءقاحسإ نب دمحم هدنس ىو ىراخبلا هجرخأو
 نأ الإ .كلذ ىف فلاخ مزح نبا نإ ثيح نم ؛ ءرظن هيف ,عامجإلاب هخسن فرع :فنصملا لوق» : ىقارعلا لاق

 كلذ ىو هنأ ,ىذمرتلا حرش ىف ىرمعيلا حتفلا وبأ ركذ دقو .عامجإلا ىف حدقيال ةيرهاظلا فالخ نإ :لاقي
 لاق اك كلذل خسنلا درو دقف .هب لمعلا فالخ ىلع عامجإلا عمو .ملعأ هتلاو ىرمع نب هتادبع نع اًضيأ

 نإ” لاق ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نع ءرباج نع .ردكنملا نب دمحم نع قاحسإ نب دمحم ةياور نم ىذمرتلا
 ىف رمخلا برش دق لجرب كلذ دعب ٍةِكي ىبنلا ىتأ مث :لاق .هولتقاف ةعبارلا برش نإف .هودلجاف رمخلا برش
 ,لتقلا عفّرف :لاق ءاذه وحن كي ىبنلا نع بيؤذ نب ةصيبق نع ىرهزلا ىور اذكو .“هلتقي ملو هبرضف ةعبارلا
 .هلعج لب ,خسنلل ريصملا نييعت ىلع اليلد عامجإلا ةيعفاشلا ةمئأ نم ىفريصلا ركب وبأ لعجي مو .ةصخر تناكو
 طلغوأ خوسنم وهف امههدحأ مكح لاطبإ ىلع عمجأ نإف» :(لئالدلا) هباتك ىف لاق ءطلغلاو خسنلا نيب اًددرتم
 .(5؟ةه-/ ؟ ةرصبتلا) « ملعأ هللاو .لمتح هلاق امو .«تباث رخآلاو

 )١170/15(. 4446 ح رمخلا برش ىف عباتت اذإ باب ,دودحلا ىف دواد وبأ هجرخأ ةصيبق نع ىرهزلا ثيدحو

. 



 نوثالثلاو سماخلا عونلا

 اهنوتمو ثيداحألا ديناسأ نم فححصملا ةفرعم

 : و ريب سر ِء 5 8

 هيف هلو .مهنم «ىنطقرادلا» و ءظافحلا نم قاذحلا هئابعأب ضبني امإ ليلج نف اذه

 ' نمو :لاق هنأ هنع هللا ىضر «لبنح نب دمح| هللادبع ىبلا» نع انيورو .ديفم فينصت

 ('!؟فيحصتلاو أطخلا نم ىَرَعَي

 : «اهلهأ 1 قوقمل 2 : هلع هللا لوسر لاق :لاق .نافع ني نايثع نع ,ىدبهنلا

 وه امنإو .هيلع درف ,ءاحلاو ىازلاب ,محازم نبا لاقف «نيعم نب ىبحي» هيف فحص .ثيدحلا

 "'ييجلاو ةلمهملا ءارلاب :«مجارم نبا»

 .ةبعش انثدخ لاق رفعج نب دمحم انريخأ :لاق «لبنح نب ٌدمحأ» نع هائيور ام هنمو

 نع ىبن [ظ/45] كو هللا لوسر نأ” :ةشئاع نع ءريخ ٍدبع نع ,ةطفرغ نب كلام نع

 هاور دقو «ةمقلع نب دلاخ وه امنإو .هيف ةبعش فحص » :دمحأ لاقو '"“تفّرملاو ءاّيَدلا

 .(1996/؟9 ةرصبتلا) روهشملا هباتك ىف ىركسعلا دمحأ وبأ هلاقو )١(

 فاوصلا ىلع ايأ نإ :ةبعش باحصأ نع هجيرخت دعب لاقف ,ثيدحلا اذه ىف لئسو .ىنطقرادلل للعلا ىف (؟)

 نب ىبحي هل لاقف .مجارم نب ماوعلا نع ,ةبعش نع .نطق وبأ انث :لاق هيبأ نع .دمحأ نب هتلادبع نع هثدح

 لاقف .مجارم نبا نكي مل نإ - نيكاسملل هبايث :لاق وأ - هيلعو هيلع : نطق وبأ لاقف . محازم نبا وه امنإ : نيعم

 تكسف :مجارم نب ماوعلا نع ةبعش نع «ىيحي انثدح :انأ تلقف .محازم نبا :لاقو عيكو هب انثدح : ىيحي

 .. لاكإلا ىف ريمألاو 9 ةفرعملا ىف مكاحلا) فيحصتلا ىلع هين نمو 4١( - م ١/ للعلا) باوصلا وهو « ىيحي

 701/٠١(. دئاوزلا عمجم ىف ىمثيطلاو 8/7

 مامإلل ةبرشألا) ىف اهنع هللا ىضر ءاهثيدح امأو )١77/7( ةشئاع نع ريخ دبع :دمحأ دنسم ()

 .ريخ دبع ةياور ريغ نمف (107 :دمحأ

 فل



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم قف

 .*دمحأ هلاق ام ىلع هريغو '''«ةمادق نب ةدئاز» / 78 ع. ١ م اس ن1

 )١( لك ىبنلا ءوضو ةفص .ةراهط .دواد ىبأ ننس )ح١١١(. |

 ا 2333

  2نساحملا :

 ىبأ نع دبعلا نبا هركذ اك .كلذ ىلع ةبعش عبات حاضولا ةناوع وبأ : لاقيال : ةدئاف»
 ىلع. مهو الو اَذِإ درفت الف ءأضيأ ىدارملا ةبقع نب نسح ةعباتم ىمرادلا حيحص ىفو ءدواد

 ىفو .هنم هفوخل همهو ىف ةبعش عبات ةناوعوبأو .ةبعش وه كلذ ىف لصألا :لوقن انألد)
 هتقث عم ةناوعوبأ ناكو» :لاق مث « .ىيحيو دمحأ نع ةياكح ,ةناوع ىبأ ةمحرت ىف (لاككلا)
 ةبيتع نب - مكحلا : : نع ىورو .ءوضولا ثيدح ىف ةبعش أطخأف ,ةبعش نم عزفي هتنامأو

 ركذ ريغ نم هاور ةبعش نأ :اههدحأ :نارمأ هيفو «ةطفرع نب دلاخ نع - ىدنكلا
 (ىنطقرادلل للعلا) ىف عقو اذكوةطف رع نب دلاخ هامس ةبعش نإ :لاق هنأ :رخآلاو .مكحلا
 ةبعش هامسو» :ةمقلع نب دلاخ ةمحرت ىف (بيذهتلا) ىفو .ةطفرع نب كلام :هامس اغإو
 نإ :دوادوبأ لاق .هنع دبعلا نبا ةياور ىف هنكل .هيبأ مساو همسا ىف مهوف ةطفرع نب كلام
 ؛فضغألا و رمعوبأ هل لاقف .ريخ دبع نع ,ةطفرع نب كلام انثدح :اموي لاق ةناوع ابأ
 وه ةناوعوبأ لاقف .هيف ءىطخي ةبعش نكلو :ةمقلع نب , دلاخ اذه .ةناوع ابأ اي هللا كمحر

 نب ورمع انث :دوادوبأ لاق .ةطفرع نب كلام :ةبعش لاق نكلو «ةمقلع نب دلاخ :ىبأتك ىف
 نم نوع نبا عامس ىنعي -ميدق هعاسو .ةطفرع نب كلام انث «ةناوع وبأ انث .نوع
 هعاسو .ةمقلع نب دلاخ انث ,ةناوعوبأ انث ,لماكوبأ انث :دواد وبأ لاق -ةناوع ىبأ
 نأ ىلع لدت دواد وبأ اهركذ ىتلا ةياكحلا هذهو .باوصلا ىلإ عجر كلذ دعب هنأك .رخأتم
 لاقف ةبعش فلاخ هنإ مث .هباتك ىف وه ام ىلع ,ةمقلع نب دلاخ : :لوقي الوأ ناك ةناوع ابأ
 نب دلاخ نع ةناوع ىبأ نع ةبيتق نع ىئاسنلا هاورو .باوصلا ىلإ عجر مث ءلاق ام
 ةعباتم امأو .«ةمقلع نب دلاخ باوصلاو ءأطخ ةطفرع نب كلام» :ىئاسنلا لاق .ةمقلع
 - ةبوطر وأ قرع رثأ نم سمط - ىمرادلا اهركذ ىتلا ةبقع نب نسح

 - فحصتيال دلاخفأ :رظن هيف فيحصتلا عون ىف كلذ لثم لاخدإ نأ ملعاو»

 رمي



 بع اهنوتمو ثيداحألا ديناسأ نم فحصملا :نوثالثلا»و سماخلا عونلا

 نم ِةكَك ىبنلا نع ىور نميف لاق ىربطلا ريرج نبا نأ «ىنطقرادلا» نع انغلبو

 وهامنإو ءاًئيدح هل ىورو ,ةمجعملا لاذلاو ءابلاب هلاق رْذبلا نب ةبتُع مهنمو» ٍريلس ىفب

 ."'ةمجعملا ريغ لادلاو نونلاب «رّذتلا نبا»

 «ةبقع نب ىسوم» باتك نع «ةعيهل نبا» هاور ام :نتملا ىف فيحصتلا لاشمو

 وه امإو - دجسملا ىف مجتحا كي هلا لوسر نأ :تباث نب ديز نع هدانسإب ,هيلإ

 نبا» هفححصف “اهيف ىلصي ةرجح ٠ .ءريصح وأ ٌصْخب ,دجسملا ىف رجتحا” - ءارلاب

 (زييمتلا) باتك ىف «ملسم» كلذ ركذ ,عامس ريغب باتك نم هذخأ هنوكل «ةعيش
0( 00 

 . هل

 هنأب اومزجو .ثيدحلا مولع ىف حالصلا نبا مهرخآ .دحاو ريغ ىربطلا ريرج نبا نع هلقن» )١(
 )15١(. ١٠؟/ا بيذهتلا بيذهت :ردنلا نب ةبتع ةمحرت ىف رجح نبا «فيحصت

 نباو» :لاقو ةحيحصلا ةياورلاب ثيدحلا جرخأ مث .شحافلا مهولا اذهب ةعيط نبا ةياور ملسم دنسأ (؟)

 ىلا ةفآلا ىهو ءركذ ايف هيلإ ةبقع نب .ىسوم باتك نم ثيدحلا ذخأ هنأ ةياورلا هذه نم أطخلا ىف عقو امنإ ةعيه

 .«هيلع ضرعوأ ثدحملا نم عامس ريغ نم بتكلا نم ثيدحلا ذخأ نم ىلع ىشخت

 (ضايرلا ةعماج ط ١9 - ١1١ زييمتلا)

 باب ىف ىراخبلا :نيحيحصلا ىف «ةبقع نب ىسوم قيرط نم .هنع هللا ىضر تباث نب ديز ثيدح رظناو

 ةالص بابحتسا باب ءنيرفاسملا ةالص ىف ملسمو ١57/١, 140/٠١( ىرابلا حتف) بدألا باتكو .ليللا ةالص

 .(9/١78؟١) هتيب ىف ةلفانلا

 نوقلطي مهلعلو .مه ولا ىلع كلذ لثم لمحبي او .دعبب الإ ,ةطفرعب ةمقلعالو ,كلاع -

 « تهتنا . .قأيس اك اًروجت وأ هيف باوصلا نع بلق هنأ ىنعم ىلع اًفيحصت كلذ لثم ىلع

 و06 - ول

 .بيذهتلا بيذهتب ةمقلع نب دلاخ ةمحرت ىف هوحن :تلق

 ١١١( ح) ريخ دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع ةناوع ىبأ نع : (دواد ىبأ نئس) ىف للي هئوضو ةفص ثيدحو

( ح) ريخ دبع نع ةطفرع نب كلام نع ةبعش نعو )١1١7( ريخ دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع ةدئاز نعو
 ١١7

8-7١ 

 للع ىفو ١( 84/1١ ح) ريخ دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع ةدئاز نع :بابلا ىف ,ىنطقرادلا نئس ىفو

 نب دلاخ مسا ىف مهوف ةبعش امأو :لاقف فخلا ىلع حسملا ىف ىلع نع ريخ دبع ثيدح نع لئسو» : ىنطقرادلا

 .«ةطفرع نب دلاخ هاسسف ةمقلع

 ىمرادلا نئس) ىفءهلثم ىدارملا ةبقع نب نسحو .ريخ دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع ةدئاز ثيدحو

 7,875/١. (ةطمضملا



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم اا

 بازحألا موي ا يمر“ :لاق رباج نع نايفس ىبأ ِثيدح ىف «ىنطقرادلا» نع انغلبو

 نب ىأ» وه اغإو «ىبأ :هيف لاق «اردنغ» نأ «ةيِيَيَع هللا ٌلوسر هاوكف ,هلحكأ ىلع

 نم هبلق ىف ناكو ءهللا الإ هنلإ ال لاق نم رانلا نم جرخي مثلا : سنأ ٍثيدح ىفو ' (١١ بعك

 "7 فيحصتلا ىلإ هيف بسُنو .فيفختلاو ْمضلاب ,"!ةّرْذ : : ةبعش هيف لاق “ ةَرْذ نزي ام ريخلا

 و ,ةمجعملا داضلاب « ةورع نب ماشه» هيف لاق « عناصلا َنيعَت » :رذ ىبأ ثيدح ىفو

 اىرخألا دض .ةلمهملا داصلاب ,عناصلا :«ىرهزلا» هاور ام ٌباوصلاو ءفيحصت

 نب ديعس نع تَّدح -رسفملا وه- مالس ّنب ىبحي نأ «ىزارلا ةعرُز ىبأ» نع انغلبو

 «رصيب» : :لاق نيقسافلا ٌراَد مكيراسإ# [ور/8091] : "يىلاعت هلوق ىف ةداتق نع ةبورع ىبأ :

 ("!«مهَريصَم» :ةداتق نع ديعس ريسفت ىف هنأ ركذو ,هحبقتساو اذه ةعرُر وبأ مظعتساو

 ىبنلا ثيدحب ثدح ,ىزَتَعلا ىسوم ابأ ىنثملا نب دمحم نأ «ىنطقرادلا» نع انغلبو

 امنإو .نونلاب «ُرَعنَت ٍةاش وأ » :هيف لاقف “راو ال ةرقبب ةمايقلا موي مكّدحأ ىنأي ال” :
 نم نحن .ءفرش انل موق نحن : :اًموي مط لاق هنأو ."37 تحت نم ةانثملا ءايلاب ءرعيت : وه

 ح) ءاود ءاد لكل باب مالسلا ك ءملسم حيحص ىف « ءاهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج ثيدح مى
 هللا دبع» ةمجرت عم ٠/١ ٠( :راونألا قراشم) ىف هيف مهولا رظنا .ثيدحلا «بازحألا موي أَن ّىمر ٠٠( ا

 كردي ملو .دحأ موي دهشتسا دقو - اهنع هللا ىضر رباج دلاو - ىجرزخلا ىراصنألا مارح نب ورمع نب
 .(1859 :نيعلا نم لوأ ق ةباصإلا) بازحألا

 ("؟0 ح) اهيف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب :ناهإلا ك ,ملسم حيحص ىف ءهنع هللا ىضر سنأ ثيدح (؟)

 .ةبعش .ماطسب وبأ اهيف فحص :لاق دنسلا لاجر دحأ عيرز نب ديزي نع ملسم ركذو
 )78/1١( هيلع ىرابلا حتف ىف رجح نبا لقنو .هناصقنو ناميإلا ةدايز باب ءنامبإلا ك ىراخبلا ىف ثيدحلاو

 .ملسم هلاق ام

 ناميإلا ك ملسم ىو. لضفأ باقرلا ىأ باب .قتعلا ك ىراخيلا) ىف .هنع هللا ىضر رذ ىبأ ثيدح ()

 .(36 حر لامعألا لضفأ ناميإلا نوك

 0/.94-4١(. ىرابلا حتفو ,ئال/؟) راونألا قراشم) ىف .هيف مهولا نايب رظنا (4)

 .و/85 نم الدب ٠١7 :انه (غ) ةخسن حيفصت ىف عقو (0)

 )8//4١(. فارعألا ةروس نم ١48 ةيآلا ريسفت ىف ,ةداتق نع ,ىربطلا (1)

 ىفو روذنلاو ناميألا ىف ىراخبلا) هعفري .هنع هللا ىضر ؛ىدعاسلا ديمح ىبأ ثيدح نم نيحيحصلا ىف (0)
 حتفو 73١<, راونألا قراشم ىف «رعيت» ىف فيحصتلا نايب رظنا (لامعلا اياده .ةرامإلا ىف ملسمو ,ماكحألا
 .(دادغب ظ "5 :قاهبصالا ةزمحل فيحصتلا ثودح ىلع هيبنتلاو ٠58/١, ىرابلا



 0 اهنوتمو ثيداحألا ديناسأ نم فحصملا :نوثالثلاو سماخلا عونلا

 هنأ مهوت '' '“ٍةْرْنَع ىلإ ىلص ب ىبنلا نأ” َىوُر ام ديري «انيلإ لكي ىبنلا ىلص دق ,ةزنَع

 .اهيلإ لصف هيدي نيب ُتِبِصُن ةبرح ٠ :انه اه َهَرَعلا اغإو ,مهتليبق ىلإ ىلص

 اذإ ناك كي هنأ معز ىبارعأ نع «هتادبع ىبأ مكاحلا» نع هانيور ام اذه نم ٌفرظأو

 .*نونلا ناكسإب .ءاهفحص تَرَْع ىأ ةاش هيدي نيب ْتْبِصن ّلَص

 نم” :بويأ بأ ٌتيدح عماجلا ىف ىلمأ ىلوصلا ركب ابأ نأ اًضيأ « ىنطقرادلا » نعو

 ركبابأ» نأو ."'ءايلاو نيشلاب ءائيش :هيف لاقف “لاوش نم انس هعّبتأو َناضمر ماص

 ىف هلك ىبنلا نع ةشئاع ثيدح ىف لوقي هنع مهغلب ايف ناك «مامإلا ليعاسإلا

 نع ىَورُي ثيدح فو .لادلاب «ةجاجدلا» وه امنإو .ىازلاب «ةجاجزلا رق» : ا”ناهكلا

 قيقشت َبطحلا نوققشي نيذلا لع هللا ٌلوسر نعل” :لاق «نايفس ىبأ نب ةيواعم»

 هدرف .دهاش ميعن وبأو ,ةلمهملا ءاحلاب ة ٍةرم هلاق هنأ , عيكو نع «ىنطقرادلا» ركذ “رْعشلا

 عماج ىف لاق «نيهاش َّنبا» نأ فنصم طَخب ٌتأرقو .ةمومضملا ةمجعملا ءاخلاب هيلع
 : نيحالملا ضعب لاقف «بطحلا قيقشت نع ىمن دلع ىبنلا نإ» :ثيدحلا ىف روصنملا

 .ىلصملا ةرتس ىف نيحيحصلا ىف ثيدحلاو .168 ثيدحلا مولع ةفرعم ىف مكاحلا )١(

 نايب .ملسم حيحص ىف .ناضمر. رهشل اًعابتإ لاوش نم مايأ ةتس موص بابحتسا ثيدحل فيحصت (؟)

 .(533/7 ةرصبتلاو 9٠, / قراشملا) ىف فيحصتلا

 باب بدألا ىفو ١17١/٠١( هيف ةياورلا فالتخا ىرابلا مف ىف) ةناهكلا باب ءبطلا ك .ىراخبلا ىف (5)

 ناهكلا مالك ميرحت باب) مالسلا ك ىف ملسمو ةجاجزلا رق ف) ءىشب سيل ءىشلل لجرلا .لوق

 .(17319 حا

 .ىازلاب ةجاجزلا مهضعب هاورف ىراخبلا ىف تفلتخاو ,ملسم ىف هيف ةياورلا فلتخت م: ضايع ىضاقلا لاق

 :ىليصأللو .رخآ عضاوم ىفو ديحوتلا باتك ىف ,ىسباقلاو سودبعو نكسلا نباو ىلمتسملل ءاج اذكو ةمومضم

 ةياور ىف عقوو :رجح نبأ لاقو 104/١( قراشملا) نيتياورلا ىلع ضايع ىضاقلا اهجرخو - .ةجاجدلا
 ركذ/بابلا) ثيدح ىف عقو نكل .فيحصتلا ىف اهدعو ىنطقرادلا اهركنأو ةمومضم ىازلاب ةجاجزلا : ىلمتسملا
 ةجاجزلا توص عمسي امك هانعم نأ ىلع هوحرشو .ةروراقلا رقت اك هنذأ ىف اهرقيف : قلخلا ءدب باتك ىف ةكئالملا

 ىنطقرادلا لوق هديؤيو :تلق .بسنأ ةجاجدلا ركذ نأب ىبيطلا لاق .ءىش اهيف ىقلأ وأ ءىش ىلع تلح اذإ
 ١11/٠١(. ىرابلا" حتف) حجرأ نوكت نأ نم لقأ الف .نفلا مامإ وهو

 : نساحملا 3

 «تهتنا .ةاش ىلإ كلذ لقن مث ءنونلا ىف ناكسإلا دقتعا هنأ أطخلا هجوو :ةدئاف»

 .ظ 06



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم عالا

 ("9؟ةّسام ةجاحلاو لمعن فيكف .موقاي

 ىف ىناثلاو نتملا ىف اههدحأ :نيمسق ىلإ ٌفيحصتلا [ظ/8] مسقنا دقف :تلق
 .دانسإلا

 0 ع

 نبا» نع قبس اك .رصبلا فيحصت :اههدحأ :نيمسق ىلإ ىرخأ ةمسق مسقنيو

 هاور «لوحألا مصاع »ل ثيدح وحن ءعمسلا فيحصت : ىاثلاو .رثكألا وه كلذو « ةعيط

 نم هل عملا فيحصت نم هنأ « ىنطقرادلا» ركذف .بدحألا لصاو نع : :لاقف مهضعب

 اغإو .ةباتكلا ثيح نم هبتشي ال امم كلذ نأ ىلإ ,ملعأ هللاو .بهذ هنأك .""'رصبلا فيحصت

 .هأور٠ نم عمس هيف أطخأ

 نود ىنعملاب قلعتي بفيحصت ىلإو .رثكألا وهو ظفللا بفيحصت : ىلإ ًةثلاث ةمسق مسقنيو
 .ةزنع ىلإ ةالصلا ىف «ىنتثملا نب دمحم» نع قبس ام لثمك ,ظفللا

 .ملعأ هللاو ؛ راجي ءافيحصت هانركذ ام صعب ةيمستو

 لأسنو «هولقان اهلقني مل راذعأ هيف مه ةّلجلا رباكألا نع لوقنملا فيحصتلا نم ريثكو

 .ملعأ وه .ةمصعلاو قيفوتلا هللا

 .بطحلاب - ةمجعملا ءاخلا مضب ةبطخ عمج - «بطنخملا» فيحصت )١(

 لاا ا ر/ا ةرصبتلا ىف ىقارعلا رظنا (؟)(



 نوثالثلاو سداسلا عونلا

 ثيدحلا فلتخ
 ىلع نوصاّرغلا .هقفلاو ٍثيدحلا ىتعانص نيب نوعماجلا ةمئألا هب مايقلل لمكي اغنإو

 .”ةقيقدلا ىناعملا

 :نيمسق ىلإ مسقني بابلا اذه ىف ركذُي ام نأ ملعا

 ذئنيح نيعتيف .|هيفانت ىفني هجو ءادبإ رذعتي الو ,نيثيدحلا نيب ُممجلا ّنكمي نأ : امهدحأ

 : ثيدح عم “ ةريط الو ىودع ال ٌثيدح : هلاثمو .اعم ام لوقلاو كلذ ىلإ ريصملا

2) 
 دسألا نم كَّرارف موذجملا نم رف“ ثيدحو .«حصُم ىلع ضر دروي ال”

 .فوذح هلوعفمو .اههنم داصلاو ءارلا رسكب «حصم ىلع ضرمب دروي ال» : هلوق (غ) شماه ىلع لقن )1(

 لبإلا بحاص درويال .ىنعملا :ضارملاو حاحصلا لبإلا بحاص :حصملاو ضرمملاو .ضارملا هليإ دروي ال ىأ
 .[هديب هطخو هللا هديأ انخيش مالك نم هتلقن :حاحصلا لبإلا بحاص ىلع هلبإ ضارملا

 )١///71(. قراشملاو .. ملسم حيحصب ثيدحلا حرش ىف ام وحن وهو

 :هكك ىبنلا هيلإ لسرأف موذجم لجر فيقث دفو ىف ناك :ملسم ىفو .ىراخبلا هاور «موذدجملا نمرف» هلوق]
 الكوتو هتلاب ةقث ؛لك :هل لاقو .موذجي عم لكأ لَك ىبنلا نأ رباج نعو» : ضايع لاق ”عجراف كانعياب دق انإ"
 «ىحادقأ ىف برشيو فاحص ىف لكأيو ىشارف ىف ماني ن ناكف .موذح ىلوم انل ناك» :تلاق ةشئاع نعو .هيلع
 اهنيب عمجي : ليقو :لاق .خوسنم هبانتجاب رمألا نأ اوأرو .هعم لكألا ىلإ فلسلا نم هريغو «رمع» بهذو :لاق
 ىأ .ةحابإلا ىنعب وه : ىجابلا لاقو .ىربطلا لوق وهو .ميرحتلا ىلع سيل ىبنلا نأو ناوجلل نايب هلعف نأب
 2 .[ه1 هديأ طخ نم.هنم رارفلا كل حابيف ,هترواجم تهرك وأ اذه ىلع ريصت مل اذإ

 : نساحملا 2

 عاونألا مهأ نم ع فالتخا) ُباتك :كلذ ىف ٌفنَص ام لجأو .عاونألا مهأ نم عونلا اذه :ةدئاف»
 و/95 «تهتنا .عونلا اذه ىف ميظع لخدم وهو .هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامالل (ثيدحلا

 عالاا



 لعج ىلاعتو كرابت هللا نكلو ءاهعبطب ىدعت ال ضارمألا هذه نأ اههيب عمجلا ُهْج

 هيبس نع كلذ فلختي [و/86] ] دق مث هضم هئادعإل ايس حيحصلل اهب ضيرملا ةطلاخ

 كلذ نأ نم ٌلهاجلا هدقتعي ناك ام ِةِلكَي ىف لوألا ثيدحلا ىفف .بابسألا رئاس ىف اك

 لعج هناحبس هللا نأب َمْلَعَأ ىناثلا ىفو ''7؟ لوألا ىدعأ نمف” :لاق اذهلو .هعبطب ىدعُي

 كرابت هللا لعفب .هدوجو دنع هدوجو بلغي ىذلا ررضلا نم رذحو .كلذل اًيبس كلذ

 ."'ةريثك لاثمأ ثيدحلا ىف اذهلو .ىلاعتو

 .هجو نم هيف نسحأ دق نكي نإ .ىنعملا اذه ىف (ةبيّتق نبال ,ثيدحلا فلتخي) باتكو

 دمحم» نع انيور دقو .ىوقأو ىلوأ هرييغ اب قأو ءاهيف هغاب َّرصق هنم َءايشأ ىف ءاسأ دقف

 ناثيدح يلع هللا لوسر نع َىوَر هنأ فرعأ ال» : لاق هنأ مامإلا «ةيزخ نب قاحسإ نب

 ."'«اههنيب فلؤأل هب ىنتأيلف هدنع ناك نمف .نيداضتم -نيحيحص نيدانسإب -

 :نيبرض ىلع كلذو ءاهنيب عمجلا نكمي ال ثيحب اداضتي نأ :ىناثلا مسقلا

 كرثيو خسانلاب ُلَمعُيف ءاًحوسنم رخآلاو اًحسان امههدحأ ٌنوك رهظي نأ :امهدحأ
 .حوسنملا

 هتاياورل عمج ىرابلا حتف ىفو .رفص الو ىودع ال بابو .ماذجلا ىف باب :بطلا ك .ىراخبلا حيحص رظنا -

 ىودع ال باب .مالسلا باتك :ملسم حيحص ىثو 17/٠١ حتفلا ءاَضيأ هعمو (١؟1- 777/9١ هيف لاوقألاو

 ١"1١1. ح )١165/54( حصم ىلع ضرمم دروي الو ..ةريط الو

 رفصالو ىودعال“ :لاق هيي هللا لوسر نإ :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )١(
 برجألا ريعبلا قأيف ءابظلا اهنأك لمرلا ىف نوكت ىلبإ لاب اف .هللا لوسراي :ىبارعأ لاقف“ةماه الو

 ,بطلا ىف ىراخبلا هجرخأ .دحاو ظفللاو ,هيلع قفتم “؟لوألا ىدعأ نمف“ :لاقف ؟اهيرجيف اهنيب لخديف
 .مالسلا ىف ملسمو

 مهنم .نيثيدحلا نيب فالخلا رهاظ هيجوت ىف حالصلا نبا ىلع نيفنصملاو نيحيحصلا حارش عسوت (؟)

 حرش ىفو ءىراخبلا حيحص حرش ءىزابلا حتف) ىف رجح نباو :ملسم حرش ىف ىوونلاو ضايع ىضاقلا

 (ثيغملا حتف) ىف ىواخسلاو .ةرصبتلا ىفو دييقتلا ىف ىقارعلاو .ناه:ربلا ىف ديعلا قيقد نباو ةبخنلا
 5١65( - ”6/*0 ىواحطلل راثآلا ىناعم) ىف ليصفتب ةضورعم ةلأسملاو (ىوارلا بيردت) ىف ىطويسلاو

 ؟ال وأ بنتجي له ءادلا هب نوكي لجرلا باب
 17 :اهنيب حيجرتلا هوجوو رابخألا ضراعت باب ةيافكلا) ىف ,ةيزخ نبا ركب ىبأ ىلإ بيطخلا هدنسأ (5)

 .(اهلثم اهضراعي ِةلَي هللا لوسر ننس ةفرعم) : نيرشعلاو عساتلا عونلا ىف ,مكاحلا مولع ىلع لباقو (213 -



 ع ثيدحلا فلتخم ةفرعم :نوثالثلاو سداسلا عونلا

 حيجرتلا ىلإ ذئنيح عّرفُيف ءامهمأ خوسنملاو |مهيأ خسانلا نأ ىلع ةلالد موقت الأ : : ىناثلا

 نم اهجو نيسمخ ىف ,مهتافصب وأ | ةاورلا ةرثكب حيجرتلاك .تيئألاو اهنم حجرألاب ٌلَمْعَيَو

 .ملعأ هناحبس هللاو 0 هاذ ريغ عضوم اهليصفتلو 1 ل رثكأو تاحيجرلا هوجو
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 ىف لاق هنإف ّىمزاحلا كلذ ىف عبتو .حيجرتلا هوجو .نم رادقملا اذه ىلع فنصملا رصتقا :ىقارعلا لاق )١(

 :لاق مث اهجو نيسمخ ركذف «اهمظعم ركذأ انأ ,ةريثك تاحيجرتلا هوجوو (خوسنملاو خسانلا ىف رابتعالا باتك)

 لاق «رصتخملا اذه هب لوطي ال ىك اهركذ نع انب رضأ ةريثك هوجو مثو ,تاحيجرتلا ركذ ىف فاك ردقلا اذهف»

 مث ؛ىمزاحلا اهدع ىتلا نيسمخلاب أدبأف اًرصتخم اهّدع تيأر دقو .ةئاملا ىلع ديزت تاحيجرتلا هوجوو ىقارعلا

 .«ءالولا ىلع اهتيقب درسأ
 .رظن اهضعب ىف حيجرتلل ىرخأ هوجو مثو» : لاق مث ةئاملا دعب رشاعلا هجولا ىلإ اهب غلبف اهدرس ىف ىضمو

 هللاو .رثكأف نوسمحخ حيجرتلا هوجو نأ فنصملا لوقل اهنم اضيأ اذه تركذ امنإو ءاّضيأ رظن َّرِكُذ ام ضعب ىفو

 .(55 - ؟١) ىمزاحلل رابتعالا ىلع لبوقو 581 - 58 حاضيالاو دييقتلا .«ملعأ

 : نساحملا 0

 ديري نم هرظنيلف كلذل دوقعم باب اهيفو .هقفلا لوصأ بتك اهنايب لح :ةدئاف»

 .ظ/13 «تهتنا .هيف نضوخلا



 نوثالثلاو عباسلا عوتلا

 ديناسألا ٍلصتم ىف ديزملا ٌةفرعم

 نب نمحرلا دبع نع نايفس انربخأ :لاق «كرابملا نب هللادبع» نع ىور ام ةلاثم
 مبا ريب هوي ةفز

 تعمس :لوقي ''سيردإ ابأ تعمس لاق .""'هللا ديبع نب رسب ىنثدح لاق ءرباج نب ديزي

 [ظ/84] هللا لوسر تعمس :لوقي "!ىونغلا دئرم ابأ تعمس :لوقي عقسألا َنب ةلئاو

 ."اهيلإ اوُلَصُت الو روبقلا ىلع اوسلجت ال“ :لوقي كي
 ٍركذ ىف مهولا امأ :سيردإ ىبأ ٌرْكِذ اذكهو .مهَوو ةدايز .دانسإلا اذه ىف َنايفُس رك

 ٍرباج نبا نع كرابملا نبا نع هوور ٍتاقث ةعامج نأل ,كرابملا نبا نود نممف «نايفس»
 كرابملا نباف هيف «سيردإ ىبأ» ٌركذ امأو .اهنيب رابخإلا ظفلب هيف حّرص نم مهنمو ,هسفن

 اوركذي ملف «رباج نبا» نع هوور تاقثلا نم ةعامج نأل كلذو ؛مهولا ىلإ هيف بوسنم

 متاح وبأ» :لاق .ةلئاو نم ٍرسِب .عامسب هيف حّرص نم مهيفو .ةلئاوو رشي نيب سيردإ ايأ

 نع رسب ثدحي ام اًريثكو » :لاق .«اذه ىف مهو كرابملا نبا نأ نو ري » :«ىزارلا

 دقو ؛ةلثاو نع سيردإ ىبَأ نع ّىوُر مم اذه نأ ٌنَظو « كرابملا نبا» طلغف ,سيردإ ىبأ

 مف هي

 .« هسفن ةلثاو نم رسب ءاذه عمس

 ىف ديزملا زيي باتك) هامس اًياتك عونلا اذه ىف «ظفاحلا ٌبيطخلا» فلأ دق :تلق

 ناك نإ هدئازلا ىوارلا نع ىلاخلا دانسإلا نأل : رظن هركذ امم ريثك ىفو (ديناسألا لصتم

 دئازلا هيف َرِكُذ ىذلا دانسإلاب الّلعُم لحي ,هلاسرإب مكحي نأ ىغبنيف كلذ ىف «نع» ظفلب

 (غ) شماه نم [ةعامجلا هل ىور .ىماشلا ىمرضحلا هللا ديبع نب رسب] )١(

 : رهسم وبأ لاق .هريغو رباج نب ديزي نب نمحرلادبع هنعو .ىنالوخلا سيردإ ىبأو عقسألا نب ب ةلثاو نع ىور

 (بيذهتلا بيذهت) سيردإ ىبأ باحصأ ظفحأ وه
 .(غ) شماه نم [ىنالوخلا هتلادبع نب هللا ذئاع :سيردإ وبأ] (0)

 هل سيلو .دحاولا ثيدحلا اذه ىوس (ملسم) ىف هل سيل .يياحص .ىونغلا نيصحلا ,نب زانك دئرم وبأ] (؟)

 نب رسب نع رباج نب ديزي نع ملسم نب ديلولا نع رجح نبا نع ملسم هاور ثيدحلا اذهو .ءىش ىراخبلا ىف

 .ىلي ايف ءملسم دنع هثيدح قأي - (غ) [دئرم ىبأ نع ةلثاو نع هتاديبع
3 



 24١, 0 ديناسألا لصتم ىف ديزملا ةفزعم :نوثالثلاو عباسلا عونلا

 . ناك نإو .هيلي ىذلا عونلا ىف ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ىتأي اكو ,للعملا عون ىف َفِرُع امل
 كلذ عمس دق نوكي نأ زئاجف ءهاندروأ ىذلا لاثملا ىف امك رابخإلاب وأ عامسلاب حيرصت هيف

 نم هعمس دق ثيدحلا اذه ىف «ٌرَسِب» نوكيف هسفنا هنم هعمس مث ,هنع «,لجر نم

 ريغ ىف هب اًحّرصم هلثم ءاج اك هنم هعمسف «ةلئاو» ىقل مث «ةلئاو نع ,سيردإ ىبأ»

 لاثملا ىف «متاح وبأ» هركذ ام وحنك هاهو هنوك ىلع لدت ةنيرق دجوت نأ الإ مهللا .اذه

 ّئجي مل اذإف .نيعامسلا ركذي نأ [9/801] كلذ ّلثم هل عقو نمم ٌرهاظلاف اًضيأو .روكذملا

 ْ .ملعأ هللاو ”؛ةروكذملا ةدايزلا ىلع هانلمح .كلذ ٌركذ هنع

 : نساحملا 3

 سيردإ ابأم,ثيدحلا اذه دانسإ ىف كرابملا نبا داز» :«ىنطقرادلا» لاق :ةدئاف»
 م هس

 نع هاور دلاخ نب َبْيَمَو نأل ,ثيدح ىف اًثيدح لخدأالإ هبسحأالو .ىنالوخلا

 ركذي مو .ديعس ىأ نع سيردإ ىبأ نع هتلاديبع نب رسب نع رباج نب ديزي نب نمحر لادبع

 اك ءسيردإ ىبأ لاخدإب رباج نبا نع هاور «ركب نب رشب» نأ ركذو ءاذه (للعلا) ىف

 نع ءرخآ دانسإب رباج نبا نع دلاخ نب ٌبيهو هاورو» :لاق «كرابملا ,نبا» هاور

 .«دثرم ىبأ نع ةلثاو ثيدح خيحصلاو .هيلع عباتي مو ,ديعس ىبأ نع 5 ةرميخت نب مساقلا

 هيلإ هقبس دق ,دئّرم ىبأ نع ةلثاو ثيدح حيحصلا نأ نم «ىنطقرادلا» هركذ امو

 يتلا ملسم نب ديلولا ةياور ىلع بقع ثيح ءاًيرص «ىذمرتلاو» ءقبس اك «متاحويأ»

 ثيدح» :ىراخبلا لاق :ىذمرتلا لاقو ؛عيحصلا اذهو :هلوقب سيردإ ىبأ ركذ اهيف سيل

 بتكلا باحصأ نم دحأ ركذي و «سيردإ ىبأ .نع :هيف دازو هيف أطخأ كرابملا نبا

 نع ءملسم : ىذمرتلاو ملسم ريغ ,سيردإ ىبأ ٌلاخدإ هيف ىذلا كرابملا نبا ٌتيدح ةتسلا

 نب دمحم نعو .هنع ىرسلا نب دانه نع ءىذمرتلاو ؛كرابملا نبا نع «عيب رلا نب نسحلا

 ٠ باحصأ نم دحأ هجرخ ملف ءنايفس لاخدإ امأو .هنع :ىدهم نب نمحر لادبع نع راشب

 ظ- و/9ا .«ىهتنا .ةتسلا بتكلا

 هجرخأ ”اهيلإ اولصت الو روبقلا ىلع اوسلجتال“ :اًعوفرم ءهنع هقا ىضر .ىونغلا دئرم ىبأ ثيدح -
 . نب ىلع ىثدح :نيدانسإب (هيلع ةالصلاو ربقلا ىلع سولجلا نع ىهنلا باب ءزئانجلا باتك) ىف ملسم

 0 .دئرم ىبأ نع .ةلثاو نع هللا ديبع نب رسب نع ءرباج نبا نع ءملسم نب ديلولا انثدح .ىدعسلا رجح



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 1م

 وود ووو الوم م م ووو ووقف

 ,هللاديبع نب رسب نع ءرباج نب ديزي نب نمحر لادبع نع ,كرابملا نب هقادبع نع عيبرلا نب نسحلا ىنثدحو -

 ءطولا ةيهارك ىف ءاجام .زئانجلا باوبأ ىذمرتلا عماج ىفو .«دثرم ىبأ نع ,ةلئاو نع .ىنالوخلا سيردإ ىبأ نع
 نب ديزي نب نمحرلا دبع نع كرابملا نب هللا دبع انثدح .دانه انثدح :اهيلإ ةالصلاو اهيلع سولجلاو روبقلا ىلع .

 نع بابلا ىفو - هركذف - دئرم ىبأ نع ةلئاو نع ىنالوخلا َسّيَردإ بأ نع هللا ديبع نب رسب نع رباج
 نب هتادبع نع ,2ىدهم نبا انثدح ءراشب نبدمحم انثدح :ةيصاصخلا نب ريشبو مزح نيورمعو ةريره ىبأ

 نب نمحر لادبع نع ملسم نيب ديلولا انربخأ :الاق رامعوبأو رجح نب ىلع انثدح .هوحن ,دانسإلا اذهب :كرابملا
 وه اذهو ءسيردإ ىنأ نع هيف سيلو ؛هوحن ْكلك ىبنلا نع دئرم ىبأ نع ةلثاو نع رسب نع رباج ني ديزي

 .ىنالوخلا سيردإ ىنأ نع :هيف دازو هيف أطخأ .أطخ كرابملا نيا ثيدحو - ىراخبلا وه - دمحم لاق.حيحصلا .
 سيردإ ىبأ نع : هيف سيلو ءرباج نب ديزي نب نمحر ل دبع نع :دحاو ريغ ىور اذكه .ةلثاو نع رسب :وه امنإو

 .ةضراعلا مم. 000/6 ىذمرتلا عماج «عقسألا نب ةلئاو نم عمس دق هتلاديبع نبرسبو -
 .(؟ ١8/5 ىوارلا بيردتو ,85 - 9/7 ثيغملا حتف) رظناو -



 نوثالثلاو نماثلا عونلا

 اهاسرإ  ٌيفخلا ليسارملا ةفرعم

 عم .ثيداحألا ٍقرطل عمجلاو ,ةياورلا ىف عاستالاب كردي ,ةدئافلا ميظع ْمهُم عون اذه
 .(ليسارملا رمهيمِل ليصفتلا باتك). هيف «ظفاحلا بيطخللو» .ةماتلا ةفرعملا

 974 نم 00 مدع ٍةف رعب لاسرإلا هيف فرع ام هنم ءبابلا اذه ىف روكأملاو ©

 نع هيف ٌىور «ربكو ضجه ؛ةالصلا تماق دق :لالب لاق اذإ ٍةك ىبنلا ناك” :لاق

 ."ىفوأ ىبأ َّنبا قلي مل ماوعلا :لاق هنأ «لبنح نبدمحأ»

 دحاو صخش ةدايزب رخآ هجو نم هئيحم ىلع الاَحم هلاسرإب مكحلا ناك ام هنمو

 نع .رشاعلا عونلا ىف هٌركذ قبس ىذلا ثيدحلاك .لاسرإلا هيف ىَعّدملا عضوملا ىف .رّثكأ وأ

 نيب ,لاسرإلاو عاطقنالاب هيف كح هنإف «قاحسإ ىبأ نع ىروثلا نع قازرلا دبع

 ةبيش ىبأ نب نامعنلا ىثدح » :لاق قازرلا دبع نع ىور هنأل .ىروثلاو قازرلا دبع

 ىروثلا نيب لاسرإلاب هيف اضيأ مكحو .«قاحسإ ىبأ نع ىروثلا نع ."'ىدتجلا
 .قاحسإ ىبأ نع كيرش نع ىروثلا نع ىور هنأل ,قاحسإ ىنأو

 نع ىززجلا كلام نب ميركلادبع نع ىدوعسملا نع هريغو راكب نب ركب "هاور امو]

 موحلب قدصتأ نأ [و/80] لكك هلا لوسر ىنرمأ” :ّلَع نع ىليل ىبأ نب نمر لادبع
 نباو ىرزحلا ميركلادبع نيب لاسرالاب هيف مكح دق اذهف “اهدولجو اطالجو نذبلا

 : عماوجلا عمج (ناذألا) هباتك ىف - نابح نب رفعج نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ - خيشلا وبأ هاور 13(

 ش ل بابللا) رظتاو .ء”٠/"
 لاق .ةبيش وبأو ءرشاعلا عونلا ىف اذك هطبض مدقت .نونلاو ميجلا حتفب .ىدنجلا] :(غ) شماه ىلع (؟)

 .[ملعأ هللاو .دييع همسأ :«مكاحلا»

 ىلإ «ىدوعسملا نع هريغو راكب نب ركب هاورامو» : هلوق نم] : ًاهشماه ىلعو (غ) نم ةرقفلا هذه )0

 ,..هلصأ نم طقاس ها كي ب سن ف تنم( هلك اذهل لل أ ١ نبا نع. .دهاجي عا هلوق

 ترا

 »جك



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم مغ

 نع هوور اامهريغو سنوي نب ليئارسإو ةنييع نبا نألو ءاًدهاجم اههنيب نأبو ليل ىبأ
 [.*ىليل ىبأ نبا نع دهاجم نع ميركلا دبع

 ىلع اههنم دحاو لكب ضرتعي نأل ناضرعتي .هلبق ىذلا عونلا ىف قبس امو اذهو
 .ملعأ هللاو ؛هيلإ ةراشإلا تمدقت ام ىلع .رخآلا

 ا

 : نساحملا *

 عون ىف تقبس ٍةقيرط ىلع وه ءالّسرُم هب لثمملا كلذ ةيمست نم ركذ ام :ةدئاف»
 و/98 «.تهتنا .لسرملا

 (؟0١/؟ ىوارلا بيردتو ,85 - 74/7 ثيغملا حتف) رظناو -



 3 نوثالثلاو عساتلا عونلا

 ش نيعمجأ مهنع هللا ىضر ةباحصلا ةفرعم

 باتك) دئاوف اهرثكأو '''اهالحأ نمو .ةريثك اّيتك هيف سانلا فلأ دق ,ريبك ملع اذه

 ,ةباحصلا نيب رجش امم اًريثك هداريإ نم هب هناشام الول (ربلا دبع نبال .باعيتسالا

 ايف ٌظيلختلاو راثكإلا نييرابخألا ىلع ٌبلاغو .نيثدحملا ال "!نييرابخألا نع هتاياكحو

 .هنوو ري

 نأ ةباحصلا بتك ىفنصمل ىغبني ناك دق «ىلاعت هللا ًءاش نإ ةعفان امكن دروأ انأو

 ."اهحتاوف ىف اهل َنيِمّدقم ءاهب اهوجوتي

 [اهتسحأ] ىووتلا بيرقت ىقو [اهلجأ] :(ع) ىفو (ز ءص .غ) نم )١(
 ةبسنلا نأل ىأ .ىرْبَخ باوصلا :لاقو ةماعلا نحل نم - ىمخللا - ماشه نبا هدع :ىطويسلا لاق (1)

 اذه ىلإ ةبسنلا دارملا نأ هتتكنو .ىضّرَف :ضئارفلا ىف لوقت ,فرصلا ملع ىف ررقت ابك دحاولا ىلإ ٌدَرَي هيف

 .(8/7١5؟ :ىوارلا بيردت) «ةاغلم عمجلا ةيصوصخو ,عوتلا

 عمج اًنسح اًياتك ةباحصلا ىف ىرزجلا ريثألا نبا عج دق» : هللا همحر يوونلا لاق] : غ شماه ىلع .ةرط )6

 .« ىلاعت هللا دمحي هترصتخا دقو ءةنسح ءايشأ ققحو طبضو .ةريثك اًيتك هيف

 نب دمحم :نب ىلع نسحلا ىبأ نيدلا زع ريثألا نبال (ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دسأ) باتك ةمدقم رظنا

 اها” ء اا خيراتلا بحاص ءمي ركلا ديع

 جس حج؟ءببب©س سا

 : نساحملا د

 ةمهم تادايز ىلع هيف هبن اًيظع اًياتك ةباحصلا ىف «ريثألا نبا» عمج دق :ةدئاف

 ر/4 « تهتنا .لسرملا نم لصتملا فرعي عونلا اذهبو :ةمح دئاوفو

 ىوارلا بيردت) ىف ىطويسلاو (88/7 ثيغملا حتف) ىف ةياحصلا بتك نم ىواخسلا هاصقت ام رظنا - 7

 1 الا

 م6



 حالطصالا نساحو. حالصلا نبا ةمدقم 141

 :ثيدحلا لهأ ةقيرط نم فورعملاف ؟ نم ىباحصلا نأ ىف ملعلا لهأ فلتخا :اهادحإ

 .”ةباحصلا نم وهف هك هللا لوسر ىأر ملسم لك نأ

 نم وهف .نيملسملا نم هآر وأ دلك ّىبنلا بحص نم :(هحيحص) ىف «ىراخبلا» لاق
 (١)!«(دباحصأ

 نوقلطي ثيدحلا ٌباحصأو» : :لاق هنأ ''«ىزورملا ىناعمسلا رفظملا ىبأ» نع انغلبو

 نم "”نودعي تح نوعسوتيو ,ةملك وأ اًيدح [لي] هنع ىور نم لك ىلع ةباحصلا مسا
 َمكُح هآر نم ّلك اوطعأ ,ِِكَك [و/1] ىبنلا ةلزنم فرشل اذهو .ةياحصلا نم ,ةيؤر هآر
 ةتبحص تلاط نم ىلع عقي ,رهاظلاو ةغللا ثيح نم ىباحصلا مسا نأ ركذو .«ةبحصلا

 وهف نيملسملا نم هآر وأ فك ىبنلا بحص نمو و ىبنلا باحصأ لئاضف باب) بقانملا باتك )١(
 0١(. :ةيافكلا) ىف ىراخبلا نع بيطخلا هدنسأو - 7١/107 ىرابلا حتف - (هباحصأ نم.

 قاعمسلا رفعج نب دمحم نب دمحأ نيرابجلادبع نب دمحم نيروصنم .رفظملاوبأ] :(غ) شماه ىلع (5)
 ءاًيعفاش راص مث اًيفنح ناك .(حالطصالا) باتك بحاص وهو .ثيدحلاو هلوصأو هقفلا ىف فيناصت هل ,ىميمتلا
 نب ميركلا دبع دعس وبأو . .ميق ىنب نم نطب ىلإ اوبسن ,نيلضاف ركب وبأ هدلوو دمحم هوبأ ناكو .ه 4488 ةنس ىفوت
 - ملع تيب مهف .روهشملا (باستألا) باتك هلو (بيطخلا خيرات ىلع ليذلا) بحاص وه ءاذه ركب ىبأ
 مدقت دقو ركب ىبأ اتخيش طخ نم هتلقن - ءالؤه ريغ ءالضف ةعامج مهدج ىلإ ةبسن :نيسلا حتفب ءىناعمسلاو
 هدلو ءروصنم رفظملا وبأ هدلو دمحم روصنم وبأ :هلل دمحلاو ءاًرصتخم رشع ىداحلا عوتلا ىَف اذه لبق هركذ
 وه له .الوأ نيروكذملا ملعأ اف : :تلق .هللا هديأ انخيش طخب تدجو .ميركلا دبع دعس وبأ هدلو دمحم ركي وبأ
 .[ملعأ هللاف ؟اهرسكب مأ نيسلا حتفب

 ضعبل مسأ وهو ,ناعمس ىلإ ةبسنلا هذه ..ةلمهملا نيعلا حتفو ميملا نوكسو نيسلا حتفب .ناعمس : :بابللا ىف
 .(1738/7) ميت نم نطب وهف ,.هلهأو قاعمسلا دعس وبأ هيلإ بسني ىذلا امأو .هيلإ بستنملا دادجأ

 .خ[اودعي ىتحأ :«ص) شماه ىلعو (ع .ص .غ) ىف اذك (5)

 نساحملا #

 دودعم لكي ىبنلا عم رضح ىذلا ىمعألاف الإو .بلاغلا ىلع ةيؤرلا قالطإ :ةدئاف»
 اري نأ ىغبتيو .« لي ىبنلا هآر» لاقي نأ نسحألا :مهضعب لاق .هري مل نإو ةباحصلا ىف
 . هتُمأ نم دوجولا ماع ىلإ ذره مل نمم ءارسإلا ليل وأ مخمل ىف هاري نم جري ام كلذ ىلع
 و/98 .«تهتنا -



 كا

 3 نيعمجأ مهنع هللا ىضر ةباحضلا ةفرعم :نوتالثلاو عساتلا عوتلا

 قيرط اذهو : :لاق .دنع ٍذخألاو هلا تلا قيرط ىلع هل هتسلاج تركو لو ىبلل

 .*نييلوصألا

 عم ماقأ نم الإ ىباحصلا ٌدُعَي ال ناك هنأ «بيسملا نب ديعس» نع انيور دقو : تلق

 دارملا نأكو .نيتوزغ وأ ةوزغ هعم ازغو «نيتنس وأ ٌةنس ملكسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 بجوي قيض هترابع ىف نكلو .نييلوصألا نع ّيكحملا ىلإ عجار .هنع خص نإ ءاذهب-

 لس

 هطرتشا ام رهاظِدَمَف ىف هكراش نمو «ىجبلا هللا دبع نب ريرج» ةباحصلا نم ٌدَعي الأ
 اةينيجخا

 ةباحصلا ٠ نم هذع ىف اقالخ فرعن هل نم «مهيف

 :نساحملا *

 ضعب ةقيرط «ىتاعتسلا» نع ىكح ىذلا اذه : ةدئاف»
 روهشملاو .نييل وصألا

 ."'نيثيدحوأ ثيدح ةياور نم دبأل ليقو .نيئّدحملا نع فورعملا وه ام مهدنع

 و/94 «.تهتن نا

 .اهدعب امو (87/79) ثيغملا حتفو )١8١( ةبخنلا حرشو (198 - ؟97؟) ىقارعلا دييقت رظنا )١(

 ' ربلا دبع نبا ةيطخو 07 --غ9 ةيافكلا ىف (ايناحص هنوك ةفرعم ىلإ قيرطلاو ىباحصلا فصو باب اهعمو

 هلي ىبنلا باحصأ لئاضف :ىرابلا حتف) ىفو ؛ةباصالل رجح نباو .ةياغلا دسأل ريثألا نباو ,باعيتسالل

 .(15- 7١ اا

 (همجاعم نم طسوألا) ىف «ىناربطلا» نإف ميدق ةمالسإ ر ريرج :لاقي ال :ةدئاف» #4 *

 نب نيَصح انثدح ءىزورملا لتاقم نب دمحم انثدح .غئاصلا ىلع نب دمحم انثدح :لاق

 نب ريرج نع .مزاح ىبأ نب سيق نع .دلاخ ىبأ نب ليعاسإ نع ,ىيمحألا ورمع

 انتئج ءىش ىأل ريرجاي” :ىل لاقف [هعيابأل] هتيتأ لكي ىبنلا ثعب امل :لاق هللا دبع.

 هباحصأ ىلع لبقأ ملا .ءاسك ىلإ ىقلأف .هللا لوسراي كيدي ىلع ملسأل : :تلق [؟ريرجاي]

 نع ثتيدحلا اذه 2 م :ىناربطلا لاق .“هومركأف موق ميرك مكاتأ اذإ :لاقف

 -ةقيرطلا هذه نم ''"(ريبكلا همجعم) ىف هاورو .ئمألا نيَصُح الإ دلاخ ىبأ نب ليعابسإ

 )١( :(؟8ه.) ثيدحلا 5/ "7١.هيلع ةلباقملاو 1

 ”هومركأف موق ميرك مكاتأ اذإ“ :لاق ِلَي ىبنلا نع ريرج نع ىبعشلا ثيدح نع ىنطقرادلا لئسو

 لاسرإلا نيب «قراط نع ىروثلا ىف مث «ىبعشلا نع نمح ر لا دبع نب قراط نع هيف فالتخالا ركذف

 ,عفرلاو لاسرإلا نيب هنع فلتخاو ءريشب نب ناععتلا نع ىبعشلا نع قراط نع ةبعش هاورو :لاق .عفرلاو

 .(هتادبع نب ريرج نع ىبعشلا ثيدح ١7/7 ل للعلا) .السرم ةبعش نع هتياور حيحصلاو



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 011

 2011101101100 2 ااا ااا

 نع فلخ ىبأ نب دمحم نب دمحأ انثدح : :ىمرضحلا هللادبع نب دمحم قيرط نمو“

 لوسر أو .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ىناعدف” :لاق هيفو .هركذف ؛ورمع نب نيَصح
 30 هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو .ةضو رفملا ةاكزلا ىدؤتو ,ةب وتكملا ةالصلا ميقتو هللا

 هنأ هب «ريرج» دري مل «هتيتأ ل ىبنلا تعب ال» : :هلوق وهو ,ظفللا اذه :لوقن. انأل

 ةكمب ريرج ُمالسإ نوكي نأ َمِرَأْل كلذ رهاظ ىلع انيرج ولو . .هيلإ ىأ كي ىبنلا ثعب نيح
 ىرت الأ .هرخأت ىلع لدي ريرج ثيدح سفنو ؛كش الب دودرم اذهو .ةللو ٌنينلا ثعُب نيح

 امإ ةبوتكملا ةالصلاو ؟“ةضو رفملا ةاكزلا ىدؤتو ةبوتكملا ةالصلا ميقتو” : هلوق ىلإ
 ىف يبا فالخلا نم هيف ام ىلع - ةليوط ةدمم ةثعبلا دعب كلذ ناكو .ءارسإلا ةليل تضرف
 .اهيف فقوت ال ىتلا رومألا نم اذهو .ةنيدملاب تضرف امنإ ةاكزلاو - هعضوم

 لاق دقو فيك .ريرج مالسإ مدق ىلع هب ّجَتحي مل ,رهاظلا ٌكورتم ٌظفللا اذه ناك اذإو
 تملسأ :ريرج لاق» (باعيتسالا) ىفو «ةدئاملا لوز دعب الإ ىمالسإ ناك ام» :ريرج

 مويلا# : ىلاعت هلوق نأ هديؤي ناك نإو اذهو ' "'«اموي نيعب رأب دك ٍىبنلا توم لبق

 تايآ ةلمج نم وهو .عادولا ةجح ىف ٌتافرعب تلزن امإ .ةيآلا «مكتيد مكل تلمكأ
 نإف اًضيأو .كوبت ةوزغ لبق تلزن ىهو ."'ءوضولا هب دارملا نأ رهاظلا نكل .ةدئاملا
 لاقو .ناضمر رهش ىف رشع ةنس همالسإ نأ .نورخأتملا ظافحلا هيلع ىرج ىذلا
 حصاملا ؛طلغ ءاموي نيعبرأب كو ىبنلا ةافو لبق ملسأ اًريرج نإ لاق نم: (7«ئواحطلا»

 . *«ّسانلا ىل ٌتصنَتسا” : عادولا ةجح ىف هل لاق ِةِلكَي هلا لوسر انديس نأ هنع

 يرش ثيدح نم عاق نب معنا ف ام انو السإ برق لع ليك نأ

 نإ” : لَك ىبنلا لاق م ٌيشاجنلا عن امل» : لاق ريرج نع ,ىبعشلا نع .قاحسإ ىبا نع

 53 هنع هللا ىضر ىلجبلا هتلا دبع نب ريرج :باعيتسالا > )١(
 ' راثآلا لكشم ىف هنع هلا ئىضر ءريرج ثيدح رظناو .مميتلاو ءوضولا ىف )١( ةدئاملا ةيآ ىنعي (؟) |
 (؟؛اهلبق وأ ةدئاملا لوزن دعب ناك له .هيفخ هحسم ىف ملسو هيلع هلا لص هنع ىور ام لكشم نايب) :ىواحطلل
 .[148/ :ةدئاملا ةروس لوزن ىل ىور ام لكشم نايب] هعمو ندا

 .144/# (؟ناك ىتم ريرج مالسإ ىف ئور أم لكشم نايب) :راثآلا لكشم ىف (")



 3 نيعمجأ مهنع هللا ىضر ةباحصلا ةفرعم :نوثالثلاو عساتلا عونلا

 نب سنأ تيتأ» :لاق - اًريخ هيلع ىنثأو - ىنالبسلا ىسوم نع ةبعش نع انيورو

 نم سان ىقب :لاق ؟ كريغ دحأ لكي هلا لوسر باحصأ نم ىقب له :تلقف كلام

 1 ىبأ» ةرضحب «ملسم» هب ثدح .ديج ةداتسإ «الف هبحص نم امأف ,هوأر دق بارعألا
 ا
 5 سهم |

 .,«هعرز

 فك ا ل

 نع ةرصاقلا ةضافتسالاب ًةراتو .رتاوتلاب فرعُي ًةرات ءاًيباحص مهنم ٍدحاولا َنوك نإ مث
 هسفن نع هرابخإو هلوقب ةراتو ,ىباحص هنأ ةباحصلا داحآ نع ىَوِرُي نأب ةراتو ءرتاوتلا

 ىلع لدي الف ,عست ةنس بجر ىف ىفوت ىشاجنلاو “هل او رفغتساف .كله ّن ّيشاجنلا مكاخأ-

 ىضر ةشئاعف .ةباحصلا تاالّسرُم نم نوكي نأ زاوجل ,تقولا كلذ دسم ناك اًريرج نأ

 اهب تلمح الو لب ,ةلِكَو ىبنلا ةجوز كاذ ذإ نكت ملو ,ىحولا أدبم ثيدح تور دق اهنع هلا

 ةرشع ىنامث اهنسو ىوتو ,عست تنب ىهو اهب لخدو ,تس تنب ىهو اهجوزت هنإف .اهمأ
 نع ميهاربإ نب دمحم نع «ةديبع نب ىسوم ثيدح نم «ىناربطلا» هركذام امأو .ةنس

 رمأ نأل ,همالسإ مدقت ىلع ٌةلالدلا هيفف “ننيبنَرُعلا رثأ ىف كي ىبنلا يننعب” : لاق ءريرج
 .ىذَبَّرلا ةديبع نب ىسوم :هيف ,فيعض ٌدنسلا نكل .تس ةنس نييئرغلا

 / نيحيحصلا ىف وهو “سنلا تصنتسا” ُثيدح : :اًموي نيعب أ ٍُ ءاممأ ءاج ام حصأو

 .٠ :دانشإب ؛ (ريبكلا. همجعم) :ىف ىناربطلا اهاور «ىل .لاق» :هظفلو .هجام نباو ىئاسنلاو

 و/15 - ظر/ؤ4 ."!«حيحص

 ىراخبلا :ىف .هدج نع ريرج نب ورمع نب ةعرز ىبأ هديفح ةياور نم :هنع هللا ىضر ريرج ثيدح )١(
 ٠ ,ىزاغملا ك ىفو «شساتلا تصنتسا” : عادولا ةجح ىف هل لاق لَك ىبنلا نأ «ءاملعلا ىلإ تاصنإلا باب» ملعلا ك

 تقول ريرحت 71/8 190/١ ىرابلا حتف) ىفو .زيرجل لاق ملسو هيلع هقلا ىلص ىبنلا نأ عادولا ةجح باب .
 .ةمالسأ

 ' !(ارافك ىدعب اوعجرت ال باي ,نتف) هجام نبا ننس ىفو (ميرحتلا ةروس ءريسفت) ىئاسنلا ننس ىف ثيدحلاو
 ِ «سانلا تصنتسا“” :عادولا ةجح ىف لاق ِلك هللا لوسر نأ ريرج نع 5945ح

 هدج نع ريرج نب ورمع نب ةعرز ابأ تعمس :لاق ةبعش ىلإ نيقيرط نم ,هدنسب ىناربطلا ريبك ىف وهو >>

 .(5-" ح"47/؟) هركذف /عادولا ةجح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىل لاق :لاق ءريرج:



 سل الب

 حالطضالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم ْ تل

 5 .ملعأ هتلاو .ىباحص هنأب - *هتلادع ٍتوبث دعب -

 كلذ لب ,مهنم دحأ ٍةلادع نع لأسُي ال هنأ ىهو..ةصيِصَح مهرسأب ةباحصلل :ةيناثلا
 ٌدتعُي نم عامجإو ةنسلاو باتكلا صوصنب نيِلّدعم قالطإلا ىلع مهنوكل هنم غورفم رمأ
 ."ةمألا نم عامجإلا ىف هب

 :ليق .ةيآلا "4 ساثلل ْتَجرْخ م ريخ متنك# :ىلاعتو كرابت هللا لاق
 2 100 كلذكوإ :ىلاعت لاقو كي هلا لوسر باحصأ ىف دراو هنأ ىلع نورسفللا
 : هناحبس لاقو .ذئنيح نيدوجوملا عم باطخ اذهو ١4" سانلا ىلع َءاَدهش اونوكتل اًطَسَو
 .ةيآلا 2هرافكلا ىلع ُءاَدِسَأ ُهَعم َنيذَلاو هللا لوسر ٌدمحم»

 ,هتحص ىلع ُىَقَملا «ديعس ىبأ» ُتيدح اهنم ,ةرثك كلذب ةدهاشلا ةنّسلا صوصن ىفو
 ّلثم قفنأ مكّدحأ نأ ول هديب ىسفن ىِذلاوف .ىباحصأ اوُبَسَت ال” :لاق ٍل هللا لوسر نأ

 دييقت هعمو ([غ8 - 47) ةباحصلل هلوسرو هللا ليدعت ىف ءاج ام باب :ةيافكلا) ىف ليصفت ديزمب )١(
 .5195 :ىقارعلا

 .594 حتفلا ١87 ةرقبلا ٠6١, نارمع لآ :تايآلا (6-؟)

 : نساحملا 4

 هنأ ىهو .ةصيصخ .مهرسأب ةباحصلل” نأ نم قأيس ام ٍفانم اذه :لاقي ال : ةدئاف»
 ."مهنم ل دحأ ةلادع نع لأسي ال

 .اًقساف نوكي نأ زاوجل .اهاعّدا نم َّلكل ال هتبحص ترهظ نمل ةصيصخلا :لوقن انأل
 مل ءاذك لعفي لكي هلا لوسر تيأر :هل لاقو ىعبات ىلإ ناسنإ ءاج ولو .هلوق لبقي الف
 :لوقي نأ الو ,هلوق درجع ىباحص هنأ ىلع ثيدحلا كلذ ّىوري نأ ىعباتلا ٍكلذل ْعْسَي

 كلذ غيوست ىعدا نمو .نيدلا ىف هرمأ هل رهظي ىتح ,كَك ىبتلا باحصأ ضعب ىتثدح
 ىل رهظي مو - هرخآ ىلإ - ٌتيأر :نالف لاق. :لوقي نأ غوسي نكلو .حيحصب سيلف
 ظ/99 «تهتنا .. ةتبحص



 0١ نيعمجأ مهنع هللا ىضر ةباحصلا ةقرعم :نوتالثلاو عساتلا عونلا

#1 
 «هفيصت الو مهدحأ : 9 كردأ ام اًيهذ ٍدُحَأ

 عامجإب .كلذكف مهنم َنتفلا سبال نّمو . .ةباحصلا عيمج ليدعت ىلع ةعمجم ةمألا نإ مث

 ش ,رثآملا نم مهل دهمت ام ىلإ اًرظنو .مهب نظل اناسحإ ,"'عامجإلا ىف مهب ٌدتَعي نيذلا ءاملعلا

 .ملعأ هللاو .ةعيرشلا ةلقت- مهتوكل .كلذ ىلع عاججإلا 'حاتأ هناحبس هللا نأكو

 ىبنلا ٌباحصأ لئاضف .بقانملا ف ىراخبلا هجرخأ اًعوفرم هنع هللا ىضر ,ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح )١(

 بس مي رحت باب . «لئاضفلا ىف ملسم هجرخأو (17 - 16/7 ىرابلا حتف) ىف هحرشو هتاياورو هجيرخت رظناو لي

 مهنأل ,هريغو مهنم نتفلا سبال نمل لماش ميرحتلا اذه نأ هحرش ىفو ١04٠( ح) هنع هللا ىضر ةباحصلا

 .ريغصلا ىف ىناربطلاو (2ا/ .: ةيافكلا) ةباحصلل هلوسرو هللا ليدعت ىف ءاج ام باب ىف بيطنلاو .كلذ ىف نودهتح

 .هوأش قحلي ال ىأ ؛نالف دم غلبي ال :مطوق نم .ةياغلا وهو ,حتفلاب ءدم :ىورو .عاصلا عبر وه :دملا

 راونألا قراشمو (ةياهنلا) رشعلا ىف ريشعلاك ءفصنلا وه :فيصنلاو /١0(. ثيدحلا بيرغ ىف قئافلا)

 .(16/ا؟ الهلا

 ريغف «.ىباحصلا بس نع ىباحصلا ىهن اذإو» : :لاقو .عامجإلاب لوقلا ىلع )١7"( ىقارعلا دييقت رظنا (؟)

 «.ىباحصلا بس نع ىبنلاب ىلوأ ىباحصلا

 : نساحملا *

 سان ىف لب ,ةباحصلا عيمج ىف ٌماعب سيل “ىباحصأ اوُيُسَت ال”ثيدح :لاقي ال : ةدئاف»

 دلاخ نأ (لوصألا رداون) هباتك ىف «ىذمرتلا ميكحلا» هركذ امم كلذ دنسيو .نيرخآ نود

 ىبنلل هاكشف :نمحرلا دبعل ظلغأ اًدلاخ نأكف فوع نب نمحر لا ٌدبعو وه لواقت ديلولا نب

 قفنأ مكدحأ نأ ول هديب ىسفن ىذلاوف ؟ باحصأ ىل نوكرات متنأ له” :دلاخل لاقف 5

 سس ."'ثيدحلا“..ابهذ ٍدَحأ لثم

 ُتيدح امأو .ماع وهو “ىباحصأ اوبست ال” وه هب جاجتحالا قبس ىذلا :لوقن انأل

 نكمي هنأ ىلع .ٌصيصختلا ةيبرعلا تضتقاف “ىباحصأ ىل نوكرات متنأ له” :هيفف دلاخ

 له” :هلوق ةدئافو .اًصصخم ببسلا نوكي الو «ىنعملاو ظفللا ةهج نم مومعلا ىلع هلم

 ,ةميظعلا ةلزنملا هذه ةيزم ىلع ةيبنتلا ,مهنم هل لوقملا ناك نإو “؟ باحصأ ىل نوكرات متنأ

 ناك نإو ؛ىبراقأ بست نأ بحأاال : ظلغأ ىذلل لاقف ءامصاخت نابيرق ناسنإل ناك ول ابك

 .رومألا هذه نم اهّظفح ديرأ ةبارقلا نأ ىلع هيبنتلا نكل ءاضيأ هل اًييرق هل لوقملا

 و/١٠٠ «تهتنا

 .ةينيطنطسقلا ط نع توريب ط / مهزانم نولزني سانلا نأ ىف (1١؟4/864 لصألا) :لوصألا رداوت )١(



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم لي

 نع كلذ ٌىور *«ةريره وبأ» : لص هللا لوسر نع اًثيدح ةباحصلا رثكأ :ةثلاثلا

 وهو .ىثيدح ىلع ىفخيال ىذلا رهاظلا نم كلذو .لبنح نب ّدمحأو ,نسحلا ىبَأ نب ديعس

 تيأر» :لاق 7« ىناتسجّسلا دواد ىبأ نب ركب ىبأ» نع انغلب .ثيدح بحاص لَو
 :لاقف .كّيحأل ىفإ :تلقف .ةريره ىبأ ٌتيدح فئصأ ناتسجسب انأو مونلا ىف ةريره ابأ
 :لاق هنع هللا ىضر اًضيأ «لبنح نب دمحأ» نعو «ايندلا ىف ناك ُثيدح بحاص ّلوُأ انأ

 ,رمع ُنباو ,ةريره وبأ :اورمعو هنع ةياورلا اورثكأ كَ ىبنلا باحصأ نم ةتس »

 هنع لمحو ءاثيدح مُهرثكأ ةريره وبأو .سنأو ,سابع ٌنباو .ا دبع نب ٌرباجو '"ةشئاعو
 1 (©9(ثاقثلا

 :لاق « لبنح نب دمحأ» نع انغلب .« سابع نبا» : :ىورت تف ةباحصلا رثكأ نإ مث

 انيورو .« سابع نبا نم رثكأ ٍىوتفلا ىف هنع ىوري كو ىبنلا باحصأ نم دحأ سيل»

 .ءسابع نب هللا دبع :لاقف ؟ ٌةلدابعلا نم :هل ليق» هنأ اًضيأ « لينح نب دمحأ» نع

 :لاق ؟دوعسم نباف :هل ليق .ورمع نب هللا دبعو .ريبزلا نب هللا دبعو ءرمع نب هللا دبعو
 .«ةلدابعلا نم دوعسم نب هللا دبع سيل .ال

 دوعسم نبا نأل اذهو» :هطخب هتأرقو هنع هانيور ايف «ىقهيبلا دمحأ ظفاحلا» لاق

 (ناتسجس) ىلإ بوستم :ةتكاس نيس مث ميجلاو نيسلا رسكب ,نفاتسجس] :(غ) شماه ىلع لقن )١(

 - هللا عفن هطخ نم اذك .ريغصتلا بيجع نم وهو ,ىنجُس :اًضيأ هيف لاقيو .نامركو ناسارخ نيب فورعملا ميلقإلا
 .[هب

 :باعيتسالا نم ءاهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا ةمجرتل ةضالخ (غ) شماه ىلع لقن (1)
 .نيسمخو عبس ةنس اهنع هللا ىطر تيفوت

 )١6/9-15(. مهنع هللا ىضر ةتسلا ءالؤه نم لكل ثيداجألا ددعل ءاصحإ ةرصبتلا ىف (6)

 : نساحملا 0ك

 نم ناك ام الإ» اًئيدح ةباحصلا رثكأ هنإ هلوق نم ةريره ىبأ نع ىور ام :ةدئاف»

 ٌلِقن ىذلا نأ هياوجو .كلذ ىف حدقي دقف «بتكأ الو بتكي ناك هنإف ,ورمع نب هتلادبع
 .(و/١٠٠) تهتنا «رثكا .ةريره ىبا ثيدح نم ةىوّرو
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 اذه :ليق ءىش ىلع اوعمتجا اذإف .مهملع ىلإ جيتحا ىتح اوششاع ءالؤهو ,هلوم مدقت

 ش 0 .«مهلعف اذه :وأ .ةلدابعلا لوق

 ,ةباحصلا نم هللا ٍدبعب نيّمسملا '''ةلدابعلا رئاس .كلذ ىف دوعسم نباب ٌقحتليو :تلق

 ."ملعأ هللاو ءاّسفن نيرشعو نيتئام وحن مهو
 دحأ ِهِلكَك ىبنلا باحصأ نم نكي مل» :لاق "'«ىنيدملا هللا دبع نب ىلع» نع انيورو

 ءتباث نب ديزو .دوعسم نب هللا دبع :ةثالث الإ هقفلا ىف هلوقب نوموقي باحصأ هل

 نوتفيو هلوقب نوموقي باحصأ مهنم لجر لكل ناك .مهنع هللا ىضر سابع نباو
5 

 . !«سانلا

 :ناهجو ةلدابعلا عمج ىق] :غ شماه ىلع ' )١(

 .لديزك ماللا ةدايز ىلع .لدبع عمج نوكي نأ :اهدحأ

 ىف ءىسقبعو ىمشبع :بسنلا ىف اولاق ابك «عمجلا ىف هسأرب نسا نيفياضتملا نم غاص نوكي نأ :ىناثلا

 .[سيقلا ديعو سمش دبع

 -ىنيدملا ,مهالوم .ىدعسلا حيجن نب رفعج نب هتاديع نب ىلع نسحلاوبأ] :(غ) شماه ىلع (0)

 ىف اولاقو ءرثكألا وهو فذحت دقو ةرات ءايلا تيئتف لي ىبنلا ةنيدم ىهو - ىندم :اهيلإ بسني مهرثكأو ,ءايلاب

 قفتاو :ركب وبأ انخيش لاق ءةرصيلا لزنو ةنيدملا نم هلصأ ناكو .ءايلاب .ىنيدملا :هقلا دبع نب ىلع مامإلا اذه

 / .(184/9 بابللا) ىفام وحن وهو .[ملعأ هتلاو .رفعج نب هتادبع نب يلع يبسنلا اذهب هنأ ىلع ظافحلا

 .ظفللا ىف ريسي فالخب ١6( ةرقف 4؟) ىنيدملا .نبال ,للعلا (5)

 252525222222222 ااا

 : نساحملا د

 نوعبرأو ةتسو ةئاعبرأ :ةباحصلا نم هللا دبعب ىمسملا.: ريثألا نبا باتك ىف : ةدئاف»

 ,2ظ/٠ « تهتنا .الجر

صملا نأكو ءريثكب كلذ نم رثكأ مه لب» :حالصلا نبا دنع مهددع ىلع ىقارعلا دييقت ىقو -
 ام ذخأ فن

 ةبحص هل ححصي مل نم مهنمو ءنيثالثو نيتئام هقادبع همسا نم دع هنأل (ريلا دبع نبال باعيتسالا) نم هركذ

 ىف فلتخا نم مهنمو ,هييأ مسا ىف فالتخالل هررك نم مهنمو .هتدعاق ىلع ,ةيؤر ريغ نم ةرصاعملل هركذ نمو

هنم ربلادبع نبا تاف نكلو .نيثالثو نيتئام وحن مهنم ىقبف ةرشع مهعومجيو .اًضيأ همسا
 هريغ مهركذ ةعامج م

 مهنم نيتسو ةعبرأو ةئام باعيتسالا ىلع هليذ ىف نوحتف نب ركبويأ ظفاحلا مهنم ركذ .ةياحصلا ىف فنص نم

 عومجملا نم عمتجي نكلو .هيبأ مسا ىف فالتخالل ررك وأ ةبحص هل حصت مل نم مهنمو ءري لو رصاع نم اًضيأ
 : 1 ١١1/79(. ثيغملا حتف) هعم رظناو (707 دييقتلا) ةئاثالث وحن



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم كلك

 مم
 ءرمع :ةتس ىلإ ىهتنا ِللَك ىبنلا باحصأ ملع تدجو» :لاق «قورسم» نع انيورو ٠

 ٠ ىلإ ةتسلا ءالؤه ملِع ىهتنا مث .دوعسم نب هللا دبعو ,ءادردلا ىبأو ءديزو او ءىلعو
 ركذ نكل ءقورسم نع ىبعشلا نع فّرَطُم نع هوحن انيورو .«هللا دبعو ىلع :نينثا
 (7«(ءادردلا ىبأ» ّلدب «ىسوم ابأ»

 .ِللَع هلا لوسر باحصأ نم ةتس نع دخؤي ملعلا ناك » :لاق «ىبعشلا» نع انيورو

 ناكو ؛ضعب نم مهضعب سبتقي ناكو .اضعب مهضعب ملع هبشي .ديزو هلا ٌدبعو ٌرمع ناكو

 "'«ضعب نم مهّضعب سيتقي ناكو ءاّضعب مهضعب ملع هبشي ّىَأو ىرعشألاو لع
 (هتلاسر) ىف ةباحصلا ركذ ىعفاشلا نأ «ىتقهيبلا دمحأ [و/4101 ظفاحلا» نع انيورو

 ,لقعو عّروو ٍداهتجاو ملع ّلك ىف انقوف مهو» :لاق مث .هلهأ مه اب مهيلع ىنثأو ةيدقلا
 «.انسفنأل اندنع انئارآ نم انب ىلوأو ُدمحأ انل مهؤارآو .هب طينتساو ملع هب كرذتسا رمأو
 .ملعأ ًهقاو'

 ,ةلَي ىبنلا نع ىور نم ٍةَدِع نع لئس هنأ «ىزارلا ةعرز ىبأ» نع انيور :ةعبارلا
 ٌكوبت هعم دهشو .افلأ نوعبرأ عادولا ةجح لَو ىبنلا عم دهش ؟اذه طبضي نمو» : :لاقف

 (”«اغلأ نوعبس

 ةعبرأ دك ىبنلا ثيدح :لاقي سيلأ» : :هل ليق هنأ اًضيأ «ةعرز ىبأ نع» انيورو

 ٌتيدح ىصحي نمو ,ةقدانؤلا ٌلوق اذه ؟ هباينأ هللا لَقلق اذ لاق نمو : : لاق ؟ثيدح فالآ

 نمم ةباحصلا نم اَقلأ رشع ةعبرأو فلأ ةئام نع لكي هلا ٌلوسر ضيق ف ؟ لك هللا رلوسر

 ءالؤه ! ةعرز ابأ اي :هل ليقف - هنم عمسو هآر نم : ةياور فو - هنم عمسو هنع ىَور
 نمو .ٌبارعألاو ءاههنيب نمو ةكم لهأو ةنيدملا ٌلهأ :لاق ؟هنم اوعمس نيأو اوناك نيأ

 )١( :للعلا) ىف ىبعشلا نع ىنيدملا نبا هدنسأ  45ف١١(.

 ٠١(. ف 4١ :للعلا) ىف ىنيدملا نبا ةياور ىلع لباق ()
 خيراوتلا بتك ىف وه الو دانسإ ىلع هل فقأ ملف ةعرز ىبَأ نع فنصملا هركذ ام امأو :ىقارعلا لاق ()

 ىطويسلا ركذو ١١7( دييقتلا) .دانسإ ريغب ةباحصلا ىلع هليذ ىف - ىنيدملا - ىسوم وبأ هركذ دقو .ةروهشملا
 .هيلع فقأ مو (؟7/١11 بيردتلا) هداتسإب هجرخأ بيطخلا نأ -

 .0/8/8 :ىرابلا حتف)“ ىف كوبت ةوزغ رظناو
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 «() شع 5 َ 1
 «ةفرعب هنم عمسو هأر لك ؛عادولا ةجح .هعم دهش

 مالسإلاب قبسلا ىلإ كلذ ىف ٌرظنلاو ,مهفانصأو مهتاقبط ٍددع ىف فلتخا هنإ مث :تلق

 - لكي وه انسفنأو انتاهمأو انئابآي - - نع هللا لوسر عم ةلضافلا دهاشملا دوهشو .ةرجطلاو

 لوطن انسلو ,كلذ ىلع داز نم مهنمو .''!ةقبط ةرشع قتنثا «هللا دبع وبأ مكاحلا» مهلعجو

 .ملعأ هللاو ؛كلذ ليصفتب
١ 

 قالطإلا ىلع مهلضفأ :ةسماخلا :٠ ىلع فلسلا روهمج نإ مث .«رمع مث ””ركي وبأ

 ىلع يلع ةنشلا [و/1 ٍلهأ نم ةفوكلا لهأ مدقو .«لع» يلع «نامثع» ٍميدقت

 كلذ .ىوز .نايثع ميدقت ىلإ عجر مث ءالوأ «ىروثلا ناوفس» مهنم ةعام لاق هبو .نامثع

 ىباطتملا» مهنعو هنع «7 ١ نامثع ىلع ىلع ميدقت ثيدحلا ٍلهأ نم هنع لقن نممو :
 و

 .« ةيزخ نب قاحسإ نب دمحم »

 :.قباسلا ردصملا )١(

 .(ثيدحلا مولع ةفرعم) هباتك ىف مكاحلا )١(

 .[ىباطخلا مهنمو] :(غ) ىفو (عاءص) نم (0)

 نم أرد ملسو هيلع هقلا لص ىبنلا نع ور" :هنع هللا ىضر ىعفاشلا نع : ةدئاف»

 تهتنا «ةريثك ةدايز هيف .ةعرزويأ هركذام نكلو 2'“افلأ نيتس نم وحن نيملسملا

 575 ١

 . انأبنأ :لاق .مكحلادبع نب هقادبع نبدمحح نع (ىعفاشلا بقانم) ىف ىجاسلا هاور : :ىقارعلا دييقت ىف 0

 ىف افلأ نوثالثو ةنيدملاب افلأ نوثالث : :افلأ نوتس نوملسملاو ملسو هيلع هقا ىلص هلؤسر هقا ضبق : :لاق ىعفاشلا

ىف ام عومجم غلبي مل ةباحصلا ىف فنص نم عيمجف كلذ عمو ديج دانسإ اذهو :لاق ؛كلذ ريغو برعلا لئابق .
 30 

 6"5١(. دييقتلا) «فالآ ةرشع مهفيناصت

لا لضفأ وه لب : ةدئاف» فال
 « تهتنا .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا دعب سان

 2ظ/٠
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 .*"ةنسلا لهأو ثيدحلا باحصأ ٌبهاذم هيلع ٌثترقتسا ىذلا وه «نامثع» ميدقتو

 انباحصأ :«ىميمتلا ىدادغبلا روضنم وبأ» لاق دقف. افنِص مهفانصأ ٌلضفأ امأو
 2 3 ماق ىلإ نوقابلا ةتسلا مث ,ةعبرألا ٌءافلخلا , مهلضفأ نأ ىلع نوعمجم
 .ةّيبيدحلاب ناوضرلا ةعيب لهأ ,ءدحا باحصأ مث .نويردبلا

 مهو .”*راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا ٌليضفت نآرقلا ٌصن ىفو :تلق

 :«ىبعشلا» لوق ىفو .ةفئاطو «بيسملا نب ديعس» لوق ىف “نيتلبقلا ىلإ اولص نيذلا"”
 يالا.

 .(555/؟) ىوارلا بيردتو )116/79-١15١( ثيغملا حتفو (؟1- ؟1/7) ىقارعلل ةرصبتلا :رظنا.(١)

 | | :مهضعبل .مهنع هللا ىضر ةرشعلا ىفإ :(غ) شماه ىلع (5)
 ءادعس ةرمز ندع تانجب ةباصع ىبنلا دعب ترشب دقل

 [ءافلخلاو , ٌىرهزلاو . ةحلطو رماعو . ريبزلاو .دعسو , ديعس
 .ىرهزلا صاقو ىنأ نب دعسو :ىودعلا ليفن نبورمع نب ديز نب ديعس :مظانلا بيترت ىلع مهو

 .ىميتلا هللا ديبع نب ةحلطو .ىرهفلا حارجلا نب ةديبع بأ هقادبع نب رماعو ,ىدسألا ماوعلا نب ريبزلاو
 .اعيمج مهنع هللا ىضر .ةعبرألا نودشارلا :ءافلخلاو .فوع نب نمحرلا دبع :ىرهزلاو

 00 نساحملا *

 ني رجاهملاب ىرزأ دقف نامثع ىلع اًيلع مّدق نم» :ىنطقرادلا لاق :ةدئاف»

 .«راصنألاو

 ىروش هدعب نم ّرمألا لَعَج امل هنع هللا ىضر رمع نأل .كلذ « ىنطقرادلا» لاق امإو
 اهيلايلب مايأ ةثالث فوع نب نمحرلا ٌدبع امهيف دهتجاو .ىلعو نامثع ىف رصحنا ,ةتس نيب

 نولدعي مهري ملف ,بتاكملا ىف نايبصلاو ::اهرودخ ىف ًءاسنلا لأس رح سانلا لأسي

 ظ/١7١ «تهتنا ىلع ىلع همدقف ءاذحأ نامثعب

 ٌصنلاو .صن هنأ ال .هيلإ ٌءايإ .نآرقلا ىف نيلوألا نيقباسلا ٌليضفت :ةدئاف#*
 و/١٠؟ «تهتنا'''لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم ليضفت ىف «نآرقلا ىف عجرم

 1 006 :ديدحلا لا نولمعت 5 لاو .ىنسحلا هللا دعو 2 .اولتاقو لعب نم . اوف

 .(559/؟ ىوارلا بيردتو 5١/7, ثيفملا حتفو- ١5" ئقارعلا دييقت) رظناو -
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 اهنأ «راسي نب ءاطعو .ىظرقلا بعك نب دمحم» نعو .«ناوضرلا ةعيب اودهش نيذلا مهد

 .ملعأ هللاو .هنع هاندجو ايف «'' 'ربلا دبع نبا» امهبنع كلذ ىور «ردب لهأ» مه : :الاق

 كلذ ىوُر .«قيدصلا ركب وبأ» :ليقف ءاًمالسإ مهَوُأ ىف ٌفلسلا فلتخا :ةسداسلا

 نم لوأ « ىلع » : ليقو .مهريغو .ىعخنلا ميهاربإو ,تباث نب ٍناسحو «سابع نبا نع

 .مهريغو ,دادقملاو ءرذ ىبأو ,مقرأ نب ديز نع كلذ ىور .ملسأ

 نب ىلع نأ خيراوتلا باحصأ نيب افالخ ملعأ ال» :« هللا دبع وبأ مكاحلا» لاقو

 "'«مكاجلا» نم اذه ٌركنتساو "!«اًمالسإ مهلوأ بلاط ىبأ

 .«ىرهزلا» نع كلذ وحن «رمعم» ركذو .«ةثراح نب ديز» ملسأ نم لوأ : ليقو

 . 0 ء + 0 ع 8
 «ىرهزلا» نع هوجو نم كلذ ىور «نينمؤملا مأ (/!ةحيدخ ملسأ نم لوأ» :ليقو

 .« سابع نبا» نع اضيأ ٌىورو ,ةعامجو «راسي نب , قاحسإ نب دمحو ,ةداتق» لوق وهو

 لوأ نأ ىلع ءاملعلا قافتتإ.- - هنع انغلب وأ [ظ/8/] هائيور ايف رسفملا « ٌنيبلعثلا» ىعّداو

 .اهدعب ملسأ نم رلوأ ىف وه امنإ مهفالتخا نأو «ةحيدخ» ملسأ نم

 را اع هع

 نايبصلا نمو ؛ركبوبأ :رارحألا لاجرلا- نم ملسأ نم لوأ :لاقي .نأ عروألاو

 )١( :باعيتسالا ةبطخ ىف ١/ل,
 1 .(77) .ثيدحلا مولع ىف (؟)

 عامجإ ىوعد نأ الإ ,ةحصلا نم بيرق وهف .روكذلا نم :اذهب دارأ مكاحلا ناك نإ :ىقارعلا لاقو (5)

 ملسأ صاعلا نب ديعس نب دلاخ نأ ىعدا دقو مهتم ةبش نب رمع نإف .ديجب سيل .كلذ ىلع خيراوتلا باحصأ

 ,نيخرؤملا نيب فالخلا .ىفن مكاحلا ىوعدل هتركذ امنإف هفالخ حيحصلا ناك نإو.اذهو .بلاط ىبأ نب ىلع لبق

 نم ملسأ نم لوأ ركب ابأ نأ َححَص دقف كلذ هاوعد عمو .هيلع ضارتعا الف فالخلاب هملع ىفن ىعدا امنإ وهو

 نيغلابلا لاجرلا نم ملسأ نم لوأ قيدصلا ركب ابأ نأ ةعامجلا دنع حيحصلاو» :كلذ دعب لاقف نيغلابلا لاجرلا

 20 .("08)«كلذ ىف ةسبنع نيبورمع ثيدحل

 :لاق ؟ اذه ىلع كعم نم : :قو ىبنلل هلوقو همالسإ ةصق ىف ورمع ثيدح نم هحيحص ىف ملسم هاور ام ديري

 .نيرفاسملا ةالص ك (١؟١؟ ح) .لالبو ركب وبأ ذئموي هعمو «ديعو رحا»

 يب ةديبغوبأ لاقف .اهنع هللا ىضر ةجيدخ ةافو تقو ىف فلتخا :رمعوبأ لاق] :(غ) شماه ىلع (4)

 , ةرجطلا لبق تيفوت : ةداتق لاقو .نينس عبرأب ليقو :لاق .نينس سمخب ةرجطلا لبق تيفوت : ىنثم لا نب رمعم

تيفوت .ةنس نيتسو سمخ تنب تيفوت موي تناك :ليق .حيحصلا وه ةداتق لوق :رمع وبأ لاق .نينس ثالثب , 
 : ىف 

3 
 .باعيتسالا نم [:ملعأ هللاو .رجحلا ىف تنفدو ناضمر رهش



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 34

 هللاو .*ٌلالب :ديبعلا نمو ؛ٌديز :ىلاوملا نمو .ةحيدخ :ءاسنلا نمو ؛ىلع :ثادحألاوأ
 .ملعأ

 نم ةئام ةنس تام «َةلثاو نب ٌرماع ليفطلاوبأ» اتوم قالطإلا ىلع مهّرخآ :ةعباسلا
 .ةرجم لا

 نب ُدمحأ هاور «هللا دبع نب رباج» ةنيدملاب تام نم ٌرخآف : ىحاونلا ىلإ ةفاضإلاب امأو
 .«ديزي نب بئاسلا» :ليقو ("«دعس نب لهس» :ليقو .ةداتق نع لبنح

 ركذو .«هللا دبع نب رباج» :ليقو .«رمع نب هللا دبع» :ةكمب مهنم تام نم رخآو

 .**اهب ٌرِخآلا اّذِإ وهف .تام ةكب «ليفطلا ابأ» نأ «ىيدملا نبا ىلع»

 ناكو .نيعبسو تس ةنس ليقو .نيعبسو غبرأ ةنس ةنيدملاب هللا دبع نب رباج ىفوت] :(غ) شماه نم )١(
 ْ .[نيعستو نامث ةنس ىنوت :رباج. ىف ليقوأ .نيعستو اًعبرأ هرمع

 ليقو ةنس ةئام غلبو .نيعستو ىدحإ : لبقو «نينامثو نامث ةنس ةنيدملاب دعس نب لهس ىفوت] :(غ) شماه هعمو

 تس ليقو «نينامث ةنس بئاسلا ىفوت .هيفو (باعيتسالا) ىف [ربلادبع ْنبا هلك كلذ ركذ .نيعستو ةتس هرمبع ناك
 .نيعستو ىدحإ ليقو نيناثو

 :مهنع رخأتم عيب رلا نب دومحم نإف ءاهاصقأ ىلعو :ةثالثلا تايفو ىف لاوقألا هذه ركذ دعب ىقارعلا لاق -

 ىلع اهب اولدتساو ههجو ىف كو هقا لوسر اهي ىتلا ةجملا لقع اهب ةتباث هتبحصو ,نيعستو عست ةنس ةنيدملاب ىفوت

 دييقتلا) «ملعأ هللاو ,ةنيدملاب اتوم ةباحصلا رخآ عيبرلا نب دومحم نوكيف اذه ىلعو .ريغصلا عابس ةحص.
5). 

 يضل سس | | ##آذ#>_  ث

 : نساحملا *

 | :اولاق اًموق نأ (فارشإلاو هيبنتلا) هباتك ىف ىدوعسملا نسمحلا وبأ ركذ : ةدئاف»

 لأ نأ ةبش نب رمع ركذو .لالب :نورخآ لاقو .ٌترألا نب ٌبابخ اًمالسإ ةباحصلا لوأ

 « تهتنا .مدقت ام فورعملاو ءبيرغ كلذ لكو .صاعلا نب ديعس نب دلاخ اًمالسإ

 م1

 . ,ثيدح هلو لك ىبنلا ىقل هنإفإ «بيؤذ نب ٌشاركِع» كلذ ىلع دروأ : :ةدئاف» # #

 هقرافت ال ٌةحارج هب وأ اليتق أ دق هب مكنأك :فنحألا لاقف .ةشئاع عم لمجلا دهشو
 ركذ .هب ةيرضلا رثأو .ةئس ةئام اهدعب شاعف ,هفنأ ىلع ٌةبرض ذئموي برضف .تومي ىتح
 -,ةئامو نيثالثو سمح ةنس هتافو نوكت اذه ىلعف «ديرد نبا» كلذ
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 اغإو ,ةبحص هل تبني ال مهرثكأف ليفطلا وبأ امأو .هتبحص ىف فالخال شاركعو -

 | فقن مو ءديرد نبا ريغ اهركذ دق ةياكحلا هذه نأ ,داريإلا اذه ٌباوجو .ةيؤر هل نوركذي

 ىل عقوو ."7تهتن تهتنا - هتوبث دعب الإ رمألا اذه هب تبثي ال كلذ لثمو ,دانسإ ىلع اه

 ةثاملا دعب هتافو ترخأت ةياحصلا ضعب نأ ىلع لدي (طسوألا ىناربطلا مجعم) ىف ٌتيدح

 باب نم هجرخأ ام وهو ؛ .ةليلج ىرخأ ةدئاف كلذ عم هيفو .رثكأ وأ نينس رشع نم وحنب

 نب قاحسإ انثدح :لاق :نوراه نب ىسوم انثدح :لاق هخويش نم “ىسوم همسا نم”

 نب رذنملا دفو : ىبأ ىل لاق :لاق .بلحي ىدبعلا عفان نب ناهيلس ىنربخأ :لاق .هيوهار

 مُيلَع انأو ءسانأ رذنملا عمو كك لوسرلا ةنيدم قأ ىتح نيرحبلا نم [ىدبعلا] ىواَس

 ,ِكَك هللا لوسر ىلع اوملسف مهحالس عم اويهذف :لاق .مهامجج "'كسم الإ لقعأ ال

 ملسف لك هللا يبن قأف .نهدب هتيحل حسمو .هعم تناك اًبايث سبلو هحالس رذنملا عضوو

 مل ام كنم تيأر ” : لكي ىبنلا ىل لاق :رذنملا لاقف .ِِلكك هللا ىبن ىلإ رظنأ ءلامجلا عم انأو

 -كحالس تعضو” : لك لاق ؟هللا ىبن اي ىنم َتيأر امو :تلق .”كباحصأ 2

 )١( :تلق” :لاقو (قاقتشالا) ىف ديرد نبا هاكح امب» حالصلا نبا ىلع ضارقعالا ركذ اضيأ ىقارعلا |
 ىف ىكح هنإف ةبيتق نبا نم هذخأ دقو .كلذ ىف هيلإ عَجري ال ديرد نباو .كلذ معز نمم حيرص أطخ اذهو

 .طلغلا ريثك اضيأ وهو ,ةياكحلا هذه (فراعملا) ٠ لمكأ هنأ دارأ امنإ هنأل ةلمتحم ىهو .دانسإ ريغب ةياكحلاف كلذ عمو

 ىلع فلتخي مو .ليفطلا وبأ قالطإلا ىلع اتوم مهرخآ نأ فنصملا هركذام باوصلاو .رهاظلا وهو ,ةنس ةئام

 دارأ هنأ رهاظلاو .دعس نب لهس اتوم ةباحصلا رخآ نإ مزاح نب ريرج لوق الإ .ثيدحلا لهأ نم دحأ كلذ

 «ىريبزلا هللا دبع نب بعصمو .ملسم هب مزج ءاتوم مهرخآ ليفطلا ابأ نأ نم انركذ امو .ةئيدملاب

 هجو ىلع امو لي هلا لوسر تيأر :لاق ليفطلا ىبأ ىلإ هدانسإب ملسم حيحص ىف انيورو .هدنم نب ايركز وبأو
 دييقتلا) .«ىريغ هار لجر ضرألا 3١1(.

 ىريرجما نع هدانسإب . (هجولا حيلم ضيبأ ملسو هيلع هللا ىلص ناك باي : لئاضفلا باتك) ىف ملسم هب مزج : تلق

 نب ملسم لاق ». «هجولا حيلم ضيبأ ناك ,معن : لاق ؟ كو هللا لوسر تيأرأ : هل تلق »: ىريرجلا لاق ءليفطلا ىبأ نع

 0 .«ِكَ هللا لوسر باحصأ نم تام نم رخآ ناكو ,ةئام ةنس ليفطلا وبأ تام: :جاجحلا |

 هآر لجر ضرألا هجو ىلع امو يلي هللا لوسر تيأر : :لاق .هنع .ىريرجلا نع ملسم جرخأ مث

 ةقورتخا ظل 3 .الدتعم ىأ «ادصقم احيلم ضيبأ ناك :لاق ؟هتيأر فيك :هل تلقف ىريغ

 .570 (نسحلا تمسلاو ىدهلا باب ,درفملا بدألا) ىف .ليفطلا ىبأ نع ىريرجلا نع ىراخبلا هجرخأو .

 .[كسم لقعأ ال] :ىمثيهلا دنع هدئاوز ىفو [كسمأ ال] :ىناربطلا طسوأ ىف )١(
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 لاق ؟ هتئدحأ ءىش مأ هيلع ُتليُج ءىشفأ هللا بن اي :تلق .”تنهدتو كبايث ّتسبلو < .-
 مهل لاقف .كلي ىبنلا ىلع اومُلسَف “هيلع َتلِبُج ءىش لب ال” : ملسو يلع هللا ىلص ّنلا
 سيقلا دبع ىف هللا كرابف ءاّمرك سانلا ملسأو ءاًعوط سيقلا ٌدبع ٌتملسأ” :إ6 ىبنلا
 مل ىننكلو .كيلإ رظنأ ىنأ اك لكك هللا ىبن ىلإ ٌترظن :ىبأ ىل لاق “سيقلا دبع ىلاومو
 .ةنس ةئامو نيرشع نبا وهو ىبأ تامو :لاق .لقعأ

 هب درفت .دانسإلا اذهم الإ ىدبعلا عفان نع ثيدحلا اذه ىوريال :ىناريطلا لاق

 ىف وأ ةعساتلا ىف امإ ,ةنيدملاب رمألا رخآ ىف ناك امنإ رذنملا مودقو .“'''هيوهار نب قاحسإ

 ىلع ماقأ نمو” :هلوق وهو .ةيزجلا رمأ ىف همودق لبق هيلإ بتك لَك ىبنلا نأل .ةرشاعلا
 اذه تدجو» : ةمركع نع هدانسإب ىدقاولا هركذ «ةيزجلا هيلعف ةيسوح وأ ةيدوهب

 ةروس) ىف تلزن امنإ ةيزجلاو .هقاسو «هتخسنف هتوم دعب سابع نبا بتك ىل ٌباتكلا

 دفو مودق نأ نم « ضايع ىضاقلا» هركذام امأو - .عست ةنس ىف تلزن اما ةءازبو (ةءارب

 مه كئلوأ نأل ءاذه ىفاني الف ,ةكم ىلإ كك ىبنلا جورخ لبق حتفلا ماع ناك سيقلادبع
 -." رخآ دفو ءالؤهو .ذئاع نبا هنكلو ءاًضيأ رذنملا همساو جيشألا مهنم نيذلا لوألا دفولا

 ةرهاقلاب تاطوطخملا دهعم ةروصم 10  ىسوم همسا نم باب .ىناربطلل طسوألا مجعملا )١(
 باب (؟9 0/3 :دئاوزلا عمج) ىف ىناريطلا دئاوزب سانئتسالا عم .هيلع ةلباقملاو (حلطصم /ثيدح 28)

 .هتقفرو جشألا ىف ءاجام

 ىديعلا ىواس ني رذنملا ىلإ ىمرضحلا ءالعلا ٍلكك ىبنلا ثعب :ىدقاولا نع .دعس نبا تاقبط ىف (؟)

 دفو مودق مث )178/١( “ةيزجلا هيلعف ةيسوحم وأ ةيدوهب ىلع ماقأ نم“ :هيفو لَك هباتكو ,نيرحبلاب
 ملسم هجرخأو )9١14/١( ثيدحلا “هللا اهبحي ناتلصخ كيف“ :ي هلوقو جشألا عم حيتفلا ماع ىنيقلا دبع

 ىف ىراخبلاو (18/57 ح) هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم نامإلاب رمألا باب .ناميإلا ك ىف
 2 )١095(. رومألا ىف ةدؤتلا باب (درفملا بدألا)

 :ناتدافو سيقلا دبعل ناك » : رجح نبا لاق ,ىراخيلا حيحصب ىزاغملا نم سيقلا دبع دفو باب ىفو

 :نيرحبلاب مهتيرق تناكو .اهلبق وأ سمخ ةنس ىف امإ ءايدق كلذ ناكو . ..حتفلا لبق اههادحإ
 لوألا دفولا ددع ناكو ,ةعمجلا باتكب .بابلا ثيدح ىف اك ةعمجلا اهيف تميقأ ةيرق لوأ - اثاوج -
 «ةانألاو ملحلا هللا اهبحي نيتلصخ كيف نإ“ :َِو ىبنلا هل لاقو جشألا مهيف ناكو ...الجر رشع ةئثالث
 .رذنملا همساو

 ىرابلا حتف) ىدبعلا دوراجلا مهيف ناكو ءالجر نيعبرأ ذئنيح مهددع ناكو دوفولا ةنس ىف تناك امهتيناثو
 ..(066-ت1/8خ
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 , :لاق هنأل .نينس عبس ىدبعلا عفان ٌّنِس نوكي ام ٌةياغف ءاّدحاو نوكي نأ ريدقتبو-

  ةئامو نيرشع ةنس هتافو نوكتف «نينس رشع هلك ىبنلا ةافو دنع هنس نوكيو .لقعأ ال
 .كلذ ىلع هبن نم رأ مو .ةنس ني رشعب «ليفطلا ىبأ» نع رخأتي كلذ ريدقتبو .ةرجطلا نم

 | دمحأل كلذ قفتي_ مو ,هنع ىورو نيعباتلا ضعب كردأ «هيوهأر نب قاحسإ » نأ : هيفو

 نب مساقلا وبا ثيدحلا جرخأ دقو .نينس رشعب قاحسإ نم َنَسَأ وهو .ىعفاشلل الو.
 مامإ ةقث وهو - ةلمهملا ءاحلاب ,لامحلا وه  نوراه نب يسوم انثدح ,جلعد انثدح :نارشب
 ركذ دقو .ليلج مامإ وهو ءقاحسإ هنع ىور دقو ,'''ناميلس الإ دنسلاب سيلو .ليلج

 . .ثيدحلا اذه نم ىلعأ قاحسإ دنع سيل :ىسوم لاق .فورعم ريغ هنأ مهضعب

 : هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا دعب شاع اصخش نأ وهو كلذ نم ٌبرغأ ىل عقو دقو

 مجعملا) ىف انيور .«سحامر نب هللا ٌديبع» وهو .نيعباتلا ضعب كردأو ,رثكأو ةنس نيعبس

 عبرأ َةنس ةلمرلا ةدامرب ىسيقلا "'سحامُر نب هللا ٌديبع انثدح :لاق (ىناربطلل ريغصلا

 نورشع هيلع تتأ دق ناكو - قراط نب دايز اورمعوبأ انثدح لاق ,نيتئامو -نيعبسو

 هللا لوسر انّرسأ ال :لوقي ىمشجلا دَرَص نب ريَكُر لورج ابأ تعمس :لاق  ةنس ةئامو

 :رعشلا اذه لوقأ تأشنأف هتيتأ ءءاشلاو بسلا قرفي بهذو نزاوه موي هي
 - هدوم

 هَ

 رظتننو هوجرن ءرملا كنإف مرك ىف هللا ٌلوسر انيلع ْنْينآ
 و ماندو ى# م

 ريغ اهرهد ىف ”اهلمش ْتَنَسُم ردق اهقاع دق ةضيب ىلع نْنمأ

 | رمغلاو ٌمَمغلا ٌمهولق ىلع  ىنّرَخ ىلع افاّنه ٌرهدلا انل تقبأ

 .- ريتخت نيح الج سانلا حجرأ اي 0اهرسيت ىمعُت مهكَراتَت م نإ

 عفان نب نايلس هدانسإ ىفو .ريبكلاو طسوألا ىف ىناربطلا هاور : جشألا ثيدح ركذ دعب ,ىمثيطلا رونلا لاق )١(

 .5350/9 دئاوزلا عمجم «تاقث هلاجر ةيقبو ءاليدعت الو اًحرج هيف ركذي ملو متاح ىبأ نبا هركذ .ىدبعلا

 ىور .هيبأ نعو ..ني ريس نب دمحم نع ىور ,ىدبعلا عفان نب ناميلس » : متاح ىبأ نبا لاق .(ليدعتلاو حرجلا) ىفو

 .(5175) //١21 6 .«ةيوهار نب قاحسإ هنع

 دادغب ط [ىحامر نب]: ريبكلا ىفو [بيبحامر نب ]ب .ىناربطلا ريغص نم ةنيدملاب ةيفلسلا ةعبط ىف فحصت (؟)

 1 .فيرحتلاو أطخلا ةرثك عم ,ةلماك تسيلو

 ىفو «ىناربطلا قيرط نم [ورمع وبأ] :ىرمعيلل حدملا حنم ىفو [رمع وبأ] :ريغصلا مجعملا ةعبط ىف (*)

 .اًضيأ هقيرظ نم -لزانلاو ىلاعلا دانسإلا :نيرشعلاو عساتلا عوتلا ىف - ىوارلا بيردت
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 سس
 ُدّردلا اهِضْحُب نم هؤلق كوف ذإ اهُمَصْرَت تنك دق ٍةوسن ىلع ْنْْما -

 رذت امو قأتام كنيزُي ذإو اهعضرت تنك ريغص لفط تنا ذإ
 رْهُر رشعم انإف انم قبتساو ليات تاما نك اناا
 ُرَحّدُم مويلا اذه دعب اندنعو | تّرِفُك ذإ ركشنل انإ
 رهتشم وفعلا نإ كتاهمأ نم قت نمّوفعلا سبلأف
 رّرْشلا ٌدقوتسا ام اذإ جايطلا دنع هب دايجلا ٌتمك ثحرم نمريخاي.-
 رصتنتو وفعت ذإ ةيربلا ىذه  هسبلت كنم اوفع لمؤن انإ
 ُرَمظلا كل ىدي ذإ ةمايقلا موي هّيهار تنأ اع هللا افع ٌفعاف

 وهف .بلطملا دبع ىنبلو ىل ناك ام” : لَك لاق .رعشلا اذه كك ىبنلا عمس |ملف :لاق
 وهف ءانل ناك ام” :راصنألا تلاقو .“هلوسرلو هلل وهف ءانل ناك ام” :شيرق تلاقو .“مكل

 .“هلوسرلو هلل

 هي درفت .دانسإلا اذهبالإ ماتلا اذهب دَرُص نب ريهز نع ىوري ال» :ىناربطلا لاق
 سحامر نب هللاديبع هأور دقو .ىناربطلا تايثالث نم اذهو 0 «سجامر نب هللاديبع

 درص نب ريهز ىأر ىعبات وهو قراط نب دايز نع .نيتئامو نيعبسو عبرأ ةنس ىناربطلل
 -قيرط نم ةصقلا ةياور ركذو ('"'باعيتسالا) ىف ربلادبع نبا هركذ ءىباحص وهو

 )١( ريغصلا مجعملا ) - 585/5١مئانغ) دئاوزلا عمجمب سانئتسالا عم .هيلع ةلباقملاو (؟107 هوازن:١185/5( ”

 ىلإ هلال ةطوطخم ةروصم (حدملا حنم) ىف ىرمعيلا ظفاحلا ةياورو ١140١, .ةلماك ,ريغصلا مجعملا ىف ىناربطلا قيرط نم

 ىوارلا بيردت نم (لزانلاو ىلاعلا دانسإلا) ىف اضيأ ىناربطلا قيرط نم ىطويسلا اهاورو ١77/7. ىف ىدرواملاو
 ىبسلا ماكحأ : ةيناطلسلا ماكحألا) :١6 -  )1726.ظافلأ ضعب ىفو قسنلا ىف فالتخا عمو ,دانسإ ريغب

 نع .قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاريإ قيرط نم 46٠ تاد7/١٠0:درص نب ريهز »ةمحرت ىف (؟)

 ىف رصتقاو . ريغصلا ىف ىناربطلا ةياور نم عساتلاو ثلاثلا امه ناصقانلا ناتيبلاو . .هدج نع ,هيبأ نع ءبيعش نب ورمع
 قيهسلا لاق .ىلوأ ط ١61/4 (اهايابسو نزاوه لاومأ رمأ) رعشلا نود .ثيدحلاو ربخلاو دنسلا ىلع ةيماشهلا ةريسلا
 ةياور ىف هركذو ,ىئاكبلا ةياور ىف ,مويلا كلذ كك ىبنلا ىف ريهز رعش قاحسا نبا ركذي مود: فنألا ضورلاىف

 ١517/6(. ضورلا) .دعس نب ميهاربإ قي رط نم باعيتسالا ىف ابك ءدرص نب ريهز تايبأ دروأ مث « .دعس نب ميهاربإ
 .قاحسإ نبا نع هنع ,ةريسلا ماشه نبا اهب ىور ىتلا ىه ,ىئاكبلا ةياورو



 6. نيعمجأ مهنع هللا ىضر ةباحصلا ةفرعم :نوثالثلاو عساتلا عونلا

 اال ووو ووو ووو ووو دم و ووو ووو و وو مف مفاو

 الإ ؛ٌرعشلاو هلوطب ثيدحلا هدج نع .هيبأ نع ,بيعش نب ورمَع نع. ,قاحسإ نب دمحن -

 ,سحامر نب هللا ديبع امهركذ ,هثيدح ىف قاحسإ نب دمحم امهركذي مل نيتيب رعشلا ىف نأ

 هدج نع ههيبأ نع .درص نب ريهز نب دّرُص نب دايز نع دايز نب قراط نب دايز نع

 نب ريهز نيبو قراط نب دايز نيب ٍةطساو ىلع لدي اذهو «لورج ىبأ درص نب ريهز»

 .ىناربطلا ةياور فالخ وهو .درص

 اذهو .نينس رشع نم رثكأ ىعفاشلا توم دعب شاع نيعباتلا ضعب نأ يئارغلا نمو

 ناَيأ نب دمحم نب رفعج ةمجرت ىف (ناهبصإ خيرات) ىف ميعن : وبأ ركذ ءاًضيأ بئارغلا نم

 :لاق نيسحلا نب دمحم انث” :لاق - ىسوم نب دمحأ هركذ ايف  ناهبصإ ليزن ىناسارخلا

 نوراه نمز ىف َدِلُو هنأ ركذو  ناهبصإ ليزز قاسارخلا ناَيأ نب دمحم نب رفعج انثدح

 :اولاق ؟نوُدْعَي ءالؤط ام :تلقف ,نومحدزيو نوُدْعَي سانلاو ناولحب تنك :لاق  ديشرلا >

 ىلإ مهعم تبهذف .بلاط ىبأ نب لع ىأر دقو .ىبرغملا شحجويأ هل لاقي لجر انهنه
 نب ىلع تيأر تنأ: هل تلقف - ليوط « ,ديقلا لثم دوسأ خيش - ىبرغملا شحج ىبأ دنع

 لقأ «نينس رشع نبا : لاق ؟ تنك مك َنباو: تلق .معن : :لاق ؟ ىفطصملا مع نبا بلاط ىنأ

 موي ىأو :تلق .ةنس نونامثو نوسمحخو ةئام هيلع أ دق اذإو هرمع انبسحف .رثكأ وأ

 الجر ناك :لاق .هتقلخ انل فصوو .ليلع وهو «َنِعط نيح نتفلا تقو هتيأر : لاق ؟ هتيأر

 نب ىلع هجوو : لاق .عباصألاو نيديلا ليوط ,نطبلا ريبك .نيقاسلا ٌقيقد ةماهلا ميظع

 ذلا ناكملا ىف ًةبرض هوبرضاو .هوملظت ال :مهل لوقي هينب ىلإ ًةلاسرلا بلاط ىبأ
 المالك  .“اذه لبق هب ىناصوأ ىذلا لك هللا لوسر ةيصو اذه نإف .ىنبرض

 ةافو دعب َدِلَو نوكيف د ةنس نونامثو سمخو ةئام هنس ةروكذملا ةياكحلا نيح ناك اًذِإ

 سمح ةنس ةرجهلا نم ةياكحلا خيران نوكيو ,ةنس نيرشعب ملسو هيلع هتا ىلص ىبنلا

 1/6 0 «تهتنا .بي رغ اذهو .نيتئامو ةرشع

 )١( :(ميعن ىبأل ,ناهبصأ رابخأ) ىلع لبوق ١/ 161ب .19.



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 0 0

 :ريلادبع نبا رمع وبأ لاق .'''«كلام نب سنأ» :ةرصبلاب مهتم تام نم ٌرْجآو

 .«ليفطلا ابأ الإ .ِلكك هلا ٌلوسر ىأر نمم هدعب تام اًدحأ ملعأام»

 ("(ىفوأ ىبأ نب هللا دبع » : ةفوكلاب مهنم تام نم رخآو ش

 .«ةمامأ وبأ» لب :ليقو ")رسب نب هللادبع» ماشلابو

 : هلع هللا لوسر ناحصأ نم تام نم رخآ :لاقف ا هضعب طسبتو

 .«ىديبزلا ءْرَج نب ثراحلا نب هللا دبع» :رصمب

 «مارح 0 نب ىبأ وبأ» : ”!نيطسلفبو

 «' 'عقسألا نب ةلئاو» : قشمديو

 04 هر

 00 نب هللا دبع » : صمحبو

 ةئام هرمع ناك ليق .نيعست ليقو .نيعستو ىدحإ ةنس ةرصبلاب كلام نب سنأ ىفوت] :(غ) شماه ىلع )١(
 [ةئام] نبأ وهو سنأ تامو .نيعسنو نيتنثا ةنس ليقو «نيعستو ثالث ةنس ىفوت ليقو : ىدقاولا داز .نيئس ثالثو

 نم [ةنس الإ ةئام هرمع نأ حيحصلاو ,نيعستو عضب نبا ليقو نينس عيسو ةئام نبا ليقو .نينس رشعو

 .باعيتسالا

 سنأ دعب رخأت عيب رلا نب دومحم نإف :رظن هيفو ءاذه ىف ريلا دبع نبا فنصملا ّرقأ» :ىقارعلا لاق

 تس ةنس ىفوت ىزاملا رسب نب هتاديع نأ هدنم نبا ايركز وبأ ركذ دقف اضيأو .نيعستو عست ةنس ىفوت ,فالخالب

 نب دمحم نع (قرتفملاو قفتملا) ىف بيطخلا ىور دقف اًضيأو .نينامثو نامث ةنس هتافو روهشملا نكل .نيعستو

 نبا نإ ليقو .سنأ دعب ىقب دقف كلذك ناك نإف ,نيعستو ناهث ةنس يفوت ثيرح نب ورمع نأ «ىنارفعزلا نسحلا
 .(986 .دييقتلا) .ملعأ هللاو سنأ لبق نوكي اذه ىلعف «نيناثو سمخ ةنس ىفوت ثيرح

 .[نينامثو تس ةنس ىفوت ءىفوأ ىنأ نب هللا دبع] :(غ) شماه ىلع )١(
 .ىزاملا وه .[نينامثو نامث ةنس - ىقوت رسب نب هللا دبعو] (غ) شماه ىلع (9

 هعمج ءزج ىف كلذ لاق هنإف ,هدنم نب باهولا دبع نب ىبحي ايركز وبأ وه : ىقارعلا لاقو .فنصملا مهبأ (5)
 :بيصنخلا نب ةديرب :حالصلا نبا مهركذ نم ىلع هنم كردتساو 5 دييقتلا-(ةباحصلا نم تام نم رخآ) ىف

 نكلو .ناتسجس لابعأ .نم جخّرلاب مهرخآ ,ةذوه نب دلاخ نب ءادعلاو ,ةباحصلا نم ناسارخي تام نم رخآ
 نيتسو عبرأ ةنس ناسارخب ىنوت .ىملسألا ةزرب وبأ هدعب رخأتو ,نيتسو ثالثا ةنس ىفوت دقف ءارظن ةديرب ىف
 ,((88 دييقتلا) كلذ ريغ ليقو ,ةرصبلاب ليقو ءروباسيئنب تام ليقو .ايزاغ

 ندرألا نيب ام ماشلا روك نم : ماللا حتفو ءافلا رسكب نيطسلف] : ةرابع طبض (غ) شماه ىلع هطبض )2(

 :لوقي نم برعلا نمو .ةدودمث ةزمطلا رسكب .ءايليإ ىهو ,سدقملا تيب :اهتدعاقو اهدالب مأ .رصم رايدو

 .[هريغ ىف ءايلابو ,عفرلا ىف نوطسلف 1

 اشيل ب نم هو ؛ةنس نيعستو نآيث نبا وهو نانو سمع ةنس ةكاو فوت“ :(غ) شماه نم ١(



 )0 نيعمجأ مهنع هللا ىضر ةباحصلا ةفرعم :نوثالثلاو عساتلا عونلا

 .«دايز نب سامرهلا» :ةماييلابو
 .«ةريمغ نب سرعلا» : ةريزحلابو

 «"'تباث نب عفيور» :ةيقيرفأبو

 .«عوكألا نب ٌةمَلس» :بارعألا ىف ةيدابلابو
 2 نيعمجأ مهنع هللا ىضر

 انِإ .حصي ال ؛ةيقيرفإب :«عفيور» ىف هلوقو .هركذن مل ٌفالخ هانركذ ام ضعب ىفو

 هللاو ؛اهب تايف لايلب هتوم لبق ةنيدملا ىلإ «ةملس» لزنو .اهب هربقو ,ةقرب ةرضاح ىف تام

 .ملعأ

 .[ربلادبع نبا هلاق .ماشلاب تام هنإ «عفيور» ىف ليقو] :(غ) شماه ىلع )١(

 نبأ نع ءمهنع هللا ىضر ةباحصلا نم نيرمعملا تايفو نع ةخسنلا طخب (غ) شماهب ةقصلم ةقرو ىف )0

 ٠ نب هللادبعو  ,نالجع نب ىدص ' لهابلا ةمامأ وبأو ,رمع نب هللادبعو ءديزي نب بئاسلا :مهو ربلا دبع

 ١٠ .ىلهابلا دايز نب سامرطلاو :تماصلا نب ةدابع بيبر مارح مأ نب ّىبأ وبأو ,ىديبزلا ءزج نب ثراحلا

 أ .باعيتسالاب مهمحارت نم القن / مهنع هللا ىضر .عوكألا نب ةملسو ,ىدنكلا ةريمع نب سرعلاو



 .نيعبرا ىفوملا عونلا آو/5-]
 2 نيعباتلا ةفرعم

 لاق ."”دنسملاو لَسّرملا ةفرعم ىف هيلإ مجري ٌليضأ لصأ ةباحصلا ةفرعمو ءاذه
 ."!'ىباحصلا بحص نم ٌئعباتلا :« ظفاحلا ٌبيطخلا»

 مالكو .ىعباتو بات :مهنم ٍدحاولل لاقيو .ناسحإب عباتلاب صوصخم هقلطمو :تلق

 مل نإو .هاقلي وأ ىباحصلا نم عمسي نأ هيف ىفكي هنأب رشم ,هريغو «هللا دبع ىبأ مكاحلا»

 ىباحصلا ىف هنم ٌبرقأ ,ةيؤرلاو ءاقللا درجمب اذه ىف ءافتكالاو . ا يف رعلا ب ٌةبحصلا دجوت

 :عونلا اذه ىف ٌتامهم هذهو '

 :ىلوألا .ةقبط ةرشع سمح ىلع نيعباتلا نأ «هللا دبع وبأ ٌظفاحلا» ركذ :اهادحإ
 ,ىدهنلا نامثع وبأو .مزاح ىبأ نب سيقو .بيسملا نب ُديعس :ةرشعلا اوقحل نيذلا

 .(؟76/1 بيرقتلا) .لصتملاو :ىووتلا داز )١(
 ..(5؟) تارابعلا ىف ثيدحلا باحصأ هلمعتسي ام :ةيافكلا )١(

 باحصأ هفاش نم .ةياحصلا دعب انرق سانلا ريخف :هظفلو .ىعباتلا ةفرعم :مكاحلل ثيّدحلا مولع ()

 لوق ىلع ىقارعلا هحجرو .«ليزنتلاو ىحولا اودهش يذلا مهو ننسلاو نيدلا مهنع ظفحو لكَ هللا لوسر

 .(5؟١ دييقتلا) بيطخلا

 : نساحملا *

 مسأ قالطإ ىف اوفا 3 .ىباحصلا هتيؤر درجمب انه اوفتكي مل» ليق امو : ةدئاف»

 :بسين ام حصص ول ٌنَسَح « لَو هتيؤر فرش ُظطِع قرفلاو: كو هآر نم . ىلع,ىباحصلا

 و/0١٠ «تهتنا ."'قبس امك ةيؤرلاب ءافتكالا ىلع لدي «مكاحلا» دع .مهيلإ

 را 7 00 1 065
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 2572 نيعباتلا ةفرعم :نيعبرأ ىفوملا عونلا

 .ىدراطعلا ءاجر وبأو ءلئاو وبأو .رننملا نب''نيضُح َناساسوبأو .دابع نب سيقو

 .""'مهريغو
 ىف دلو هنأل .ةباثملا هذه سيل «بيسملا نب ديعس» نإف :راكنإ ءالؤه ضعب ىف هيلعو

 ٍدحأ نع ةياور هل حصت ال: ا" ههضحب لاق دقو .ةرشعلا رثكأ نم عمسي ملو ,رمع ةفالخ

 .صاقو ىبأ نب دعس الإ ةرشعلا نم

 .انوم مهرخآ « دعس » ناكو :تلق

 رخآ ىلإ «هدعب نمف رمع» كردأ اًديعس نأ روكذملا همالك لبق «مكاحلا» ركذو

 ىبأ نب سيقو ديعس ريغ مهنم عمسو مهكردأ نم نيعباتلا ةعامج ىف سيل » :لاقو .”ةرشعلا

  .«مزاح

 )١( ملسمل ىتكلاو. (61) مكاحلا ةفرعم ىف ابك ةمجعملا داضلاب ءنيضخح )١77( نبا ريمألل لابكإلاو .
 ماكولا)؟/ )284١دييقتلا ىتعبط ىف ةلمهملا داصلاب عقوو'  54١بيردتلاو 796/19

 عست ةنس تامو هنم عمسي ملو 896 ىبنلا نمز كردأ : :ةملس ىب قيقش لئاو وبأ] :(غ) شماه ىلع لقن 17)

نم نينس غبس تكردأ» :لاق .هتع .ةنس نيسمخحو ةئام نبا وهو ءزيزعلا دبع نب رمع ةفالخ ىف نيعستو
 ىنس 

 لاقيو ءناحلم نب نارمع :ءاجر وأو .مهريغو .دعسو ..ىلعو ,نايثعو ءرمعو ءركب ىنأ نع ىور .«ةيلهاجلا

 .هريغ ليقو .نيتالثو ةئام نبا ىفوت .حتفلا دعب ملسأو هري لو ملسأو .هري لو قي ئبنلا نمز كردأ : ميت نبا

 [.ملعأ هللاو ءلاكلا» َق ىف «ىسدقملا» هلك ك هركذ اه ريغو ءىلعو ءرمع نع ىورإ

 .نسحلا انثدح ام هقاوف» : ةداتق نع هداتسإب ملسم ةمدقم مم ىفو ٠"( )هيك تلا ىقارعلا بقعت مث ...حيحصلا

 ,نب دعسو 771/١ «كلام ني دعس نع الإ ةهفاشم ىردب نع بيسملا نب ديعس انئدح الو .ةهفاشم يردي نع

 ..مالسإلا ىف ةعبس عياسو «ىروشلا باحصأ ةتسلا دحأو ,ةرشعلا دحأ «ىرهزلا بيهأ نب ضاقو.ىبأ كلام
 5 هس تحب 5 50 5 َ ككل هك :

 : نساحملا *

 ةفرعم ىف ءنماثلا عونلا) ىلع مالكلا ىف «مكاحلا» مالك ىف هتيأر ىذلا :ةدئاف»

 اج ف سلو# :لاق ن : - ةرشعلا دف - "رمعو ركب بأ ٌديعس كردأ دقو : :(ليسارللا

 ىف هصنو ل ٌرمع كردأ» ؛انه حالصلا نبا لقتك /مكاحلل ثيدحلا مو ةعوبطم ىف ىذلا ؛ :تلق

 7 ذه ة ,ةباحصلا دالوأ نم هنأ هيلع ليلدلاو .بيسملا نب ديعس ليسارم اهحصأو» : ليسارملا ةفرعم : نماثلا عوتلا

 بل حلاو اًياعو نايعو رمع ديعس كردأ دقو .ناوضرلا ةعيبو ةرجشلا ٍباحصأ ا نم نزح نب بيسلا ءايأ

 0 ” ليدعتلاو حرجلا) .صاقو ىبأ نب ,دعسو ىلعو ناثعو رمع نع ىور هنأ ىرارلا م متاحوبأ



 حالطصالا نساحيو حالصلا نبا ةمدقم همم )

 ىورو ةرشعلا عمس «مزاح ىبأ نب سيق» معن ,هانركذ امك لاق ام ىلع كلذ سيلو

 نب نمحرلا ٌدبع» 0 كلذ ركذ هاوس ةرشعلا نع ىور ٌدحأ نيعباتلا ىف سيلو .مهنع
 هنأ «ىناتسجسلا دواد ىبأ» نعو .هنع انغلب وأ انيور « ظفاحلا شارخ نب [ظ/40] فسوي

 .'فوع نب نمحرلادبع نع وري ملو ةعستلا نع ىور :لاق

 نا ايت“ مر ع #

 ,*ةباحصلا ءانبأ نم ِلكك هللا لوسر ةايح ىف اودلو ىذلا نوعباتلا .ءالؤه ىيو
 ىنالوحلا ٌسيردإ ىنأو ,فينح نب لهس نب ٌدعسأ ("”دمامأ ىبأو ,ةحلط ىبأ نب هتلادبعك

 ٠ .مهريغو
- 

 .عبطلا أطخ نم هلعلو" [فينح نب لهس نب ةمامأ] :(48) مكاحلا ةعوبطم ىف عقو . )١(

 : نساحملا *

 :القن الو نعم ميقتسم سيل مالكلا اذه :ةدئاف»
 ؟ هلك هدعب ّدِلَو نم لي ,ةكَي هللا لوسر ةايح ىف ّدِلَو نَم لعجي فيكف ,ىنعملا امأ

 .اهيلي هنأ ال ,هيلت ةقبطلا كلت نأو ءامدقم هتايح ىف دلو نم نوكي نأ  ٌباوصلاو

 نيعباتلا نمو» :لاق مث نيمرضخملا دع هنكلو .كلذ «مكاحلا» ركذي ملف .لقنلا امأو

 قبس نم ركذو ٠ «هنم اوعمسي مو ِةْيِلَك هللا لوسر نامز ىف اويلو ةقبط بط .نيمرضخملا دعب

 : ركب ىبأ نب دمحمو ءمالس نب هللا دبع نب فسوي» : مهتلمج نم دعو قف «ةمامأ ابأ»

 ٠ نب ديعسو ءزيرك نب رماع نب هللا ّدبعو .ىراصنألا .دوعسم ىبأ نب ريشبو .قيدصلا
 نب هللا ٌدبعو .ةعيبر نب رماع نب هللا دبعو ءتماصلا نب ةدابع نب ديلولاو ,ةدابع نب دعس

 ني ديبُحو .ىمرجلا ةملس َنيوٌرمعو .ىحبانصلا هللا دبع ابأو .'”ريَعُص ىبأ نب ةيلعث
 .. ,ةحلط ىبأ ّنِب هقا دبع :مهتلمج نم ركذي مو «سيق نب ةمقلعو .عيبر نب ناميلسو ريِمُغ
 © ةفرعم ىف :عباسلا عوتلا) ىف هررقأ ام ضقاني ءانه «مكاحلا» هركذامو .سيردإ ابأ الو

 -ةلللو هللا لوسر اوأر ٌلافطأو نايِبص ةرشع ةيناثلا ةقبطلاو” :لاق ذإ (ةباحصلا .

 ىف نالوق امو .ريعص ىبأ نب : (54) ةياحصلا ىف كلذ لبق ق هركذو (1) مص نب : ءانه مكاما هركذا )0



 01 ٠ نيعباتلا ةفرعم :نيعبرأ ىفوملا عونلا

 0606و ودولي ووو ووو وو ومو

 نب هقلادبعو .ديزي نب بئاسلا :مهنم .ةباحصلا ىف مهدادعو ءاهريغو عادولا ةجح ىف-

 ٌباتكلا لوطي ةعامحو ءاهط اعدو ِلِكَك هللا لوسر ىلإ امدق امهتإف ءريعص ىبأ نب , ةبلعت

 فاوطلا كك ىبنلا ايأر اهنإف َةفْيَحُج وبأو ةلثاو نب ٌرماع ليفطلا وبأ :مهتمو مهركذب

 ."«مزمز دنعو .
 .وخأ هب بهذ دلو لف «ةحلط ىبأ نب قل دبعو امأف نيروكذملا ءالؤه بقعتن نحنو

 َّدُع اذإو .هللا دبع هابسو هيلع كّربو هكّتحف .ِللَت هلا لوسر ىلإ .كلام نب سن .همأل
 ,عادولا ةجحب مارحإلا تقو ةرجشلا دنع َدلو امإو - ةباحصلا ىف «ركب ىبأ نب دمح»
 دعي نأ ىلؤوأ «ةحلط ىبأ نبا هللادبع»ق - هآر هنأ الو لكي ىبنلا دنع ٌروضح هل ركذُي مو
 ِدنِكَع هنا لوسر نإف .«فينح نب لهس نب دعسأ ةمامأ وبأ» امأو .ةباحصلا رغاصأ ىف

 هل اعدو هتينكب ٍِلَك هللا لوسر هانكو ,ةرارز نب دعسأ ةمامأ ىبأ همأل هدج مساب هابس
 كردأ نمم ناكو .فينح نب لهس نب ةمامأ وبأ ىنربخأ» :«ىريبزلا» لاقو .هيلع كّربو

 رابك ىف هّدع مهضعبل ةقيرط «نيعباتلا ىف هّدع نم «مكاحلا» هركذ امو .«...لك ىبنلا >

 .ةباحصلا ىف نودودعم مهلك ءالؤه نأ مدقت ام ىضتقمو .نيعباتلا

 ,نيتج موي دلو وهو «ىباحص هللا دبع هوبأف : :« هللا ذدئاع .ىنالوخلا سيردإ وبأ» امأو

 ءىجف :«مالس نب هقلادبع نب فسوي» امأ .ركب ىبأ نب دمحم ىلع ريثكب ةمدقتم هتدالوف

 نب هللا ديع لاقو .هسأر ىلع حسمو هرجح ىف هسلجأف ريغص وهو كك ىبنلا ىلإ هب ش
 هذه : لاقو ةرمت اهيلع عضوف ٍريعش زي نم ةرسك ذخأ خي هقلا لوسر تيأر“ :'"'مالس

 .ربلا دبع نبا كلذ ركذو .اهلكأ مث .“ءادإ

 نب ريش » امأو .مدقت اك ةباحصلا ىف دودعم وهف « ركب ىبأ نب دمحم » امأو

 . ت.ريغص وهو لي ىبنلا ىأر هنأ (باعيتسالا) ىف ريلادبع نبا ركذ دقف :«دوعسم ىبأ

 | .56 :ةباحصلا ىفو 54-40 نيمرضخملا ىف :مكاحلل ثيدحلا مولع ىلع ليوق ٠ )١(
 ىور ام ,مالس نب هتادبع نب فسوي ةمجرت ىف ربلادبع نبا هركذ ثيدحلاو .نساحملا طوطخم ىف اذكه (؟)

 نع ثيدحلا نأ .ىمثيطلا رونلل دئاوزلا عمجم ىف ىذلاو (1877 تا69/4١) هدنسي ملو يي ىبنلا نع

 ..(40/86 :رمتلاب زبخلا لكأ :ةمعطألا) ىلعي وبأ هاور) ءمالس ني هقاديع :

 .هتياورو هتيحص ىف فالخلا (١١8تا )4١5/١١ بيذهتلا بيذهتب فسوي ةمحرت ىف .رظناو



 حالطصالا نساحبو حالصلا نبا ةمدقم 0

 دولنا ووو عود ومو وو ووو ووو فوفال

 ' ءارلا حتفو فاكلا مضب - «زيّرُك نب رماع نب هقادبع» امأو .باحص وه ءاذه ىلعف -
 هللا لوسر دهع ىلع دلو هنأ (باعيتسالا) ىف ربلا دبع نبا ركذف  ىاز هرخآو ةلمهملا

 هيلع لفتي لعجو .“انهبش اذه” :لاقو .ريغص وهو ِةِك هلا لوسر ىلإ هب َقأو كك
 . ناكف “ىَقسُمل هنإ” : كي ىبنلا لاقف لك هتا لوسر قير غوستي هقادبع لعجف ,هذوعيو
 ,ِةِلَك ىبنلا نع اذه هقاّديع ىور دقو :ربلا دبع نبا لاق .ُءاملا هل رهظ الإ اضرأ جلاعي ال

 نوكي نأ ىضتقي ءربلادبع نبا اهركذ ىتلا ةصقلا نم هانمدق امو «هنم عمس هنظأ امو
 ا 8
1 8 

 : لبنح نب دمحأ لاقو .ةبحص هل : موق لاقف :«ةدابع نب دعس نب ٌديعس ) امأو

 هتبحص :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق ."ىردأ الف ديعس امأو .معنف سيق هوخأ امأ

 ."ةيحص هل نميف هريغو ىدقاولا هركذ .ةحيحص

 هلاق .ةبحص هل :«ريلادبع ُنبا» لاقف :«تماصلا نب ةدابع ُنِب ٌديلولا» امأو»

 نب ديلولا نب ةدابع نع دهاجم نب بوقعي ةَرْزَح ىبأ نع ةلظنح نع ءرابع نب ماشه
 نب هقادبع» امأو ."!ةبحص هل تناكو ىبأ عم جرخأ تنك :لاق .تماصلا نب ةدابع

 نم تس ةنس ىف ليق .لكك هلا لوسر دهع ىلع دلو هنإف :رغصألا «ةعيبر نب رماع

 ؛نينس سمخ وأ نينس عبرأ نبا وهو كي هللا لوسر ىفوتو ءريغص وهو هنع ظفحو ,ةرجطلا

 ,ةعيبر نب رماع نب هتادبعل ىلوم .دايز نع نالجع نب دمحت نع دعس نب ُتيللا ىورو

 هللادبع اي : ىمأ تلاقف بعلأ تنكو انراد ىف كي ىبنلا انءاج :لاق رماع نب هقادبع نع
 ارت هيطعأ نأ ٌثدرأ :تلاق “؟ هيطعت نأ تدرأ ام” : غب هلا لوسر لاقف .كيطعأ لاعت
 ريَعُص نب ةبلعت نب هتلادبع» امأو ."'“ةيذك كيلع َتّبِبك ىلعفت ملول كنإ امأ» :لاق

 : دعب دلو ليقو .نينس. عبرأي ةرجلا لبق دلو هنإ :هيف ليق دقف [ريعص ىبأ نبا :لاقيو]

 -؛معتفلا نمز هسأرو ههجو ىلع حسمف ّلِكَك هللا لوسر هب قأو .نيتس تسب ةرجهلا

 .(وخل) دكا باعيتسالا )١(

 نب هتادبعو (9١7مقر) تماصلا نب ةدابع نب ديلولا ةمجرت :ريلادبع ني رمع ىبأل باعيتسالا نم (1-؟)

 .(0485) ةعيير ني رماع



 01١ نيعباتلا ةفرعم :نيعبرأ ىفوملا عونلا

 55999 د د66 6 دة ودم موو ووو وود وو و ووو وة ووو ومرور وهوة ووو ووو و ووو يو و ووو ووو ووو و ووو هوة فة مة م مو وة هه ون ثم ف وو مة مة نم للا

 - امأو .ديزي ب بئاسلاو ألو َركذ نيح كلذ نم ءىش « مكاحلا» مالك ىف مدقت دقو-

 ,ءالؤه عم ٌدَعِي نأ ىغبني الف : :« ةلّيَسْع نب نمح رلاذبع وه ىذلا ,ىحباتصلا هللادبع وبأ»

 ٌءافو ٍةفْحْجلا ىف هغلبف ةنيدملا ىلإ رفاسو .ةافولا ليبق همالسإ نكلو ,ةيدق هتدالو نإف

 لكك هللا لوسرو هل مالسإلا لوصح رابتعاب ءالؤه عم «مكاحلا» هّدَع امنإو ؛"!هلكي ىبنلا

 ءزج ىف نييحبانصلا تنيب دقو ,ةبحص مهل لصحي ملو ةعيبلاب ءالؤط لصح ابك ءضبقُي م

 ليق دقف :«ىمرجلا ةملس نب ورمع» امأو .(ةحبانصلا زييمت ىف ةحضاولا ةقيرطلا) هتيمس

 ىف متاح ىبأ نبا ركذو .ديلا دبع نبا كلذ ركذ .هيبأ عم لك هللا لوسر ىلع مدق هنإ

 هركذ امو . كك ىبنلا لإ هب بهذ هايأ نأ مهضعب ىور' :("'ليدعتلاو حرجلا) باتك

 :«ريمع نب ديبع» امأو .' ”!(ةباحصلا) ىف ىبهذلا هب مزج ءربلا دبع نباو متاح ىبأ نبا

 متاح وبأ لاقو .ةباحصلا ىف عمج هدع دقو ؛ِةِكَع ّنبنلا ىأر هنأ ىراخيلا ركذ دقف

 وهف :«سيق نب ةمقلع» امأو .الاق اك ىدنع وه :ربلادبع نبا لاقو .ةبحص هل :ىزارلا

 .«مكاحلا» لاق ابك هيف رمألاو .دوعسم نب هتلادبع نع ىوارلا هيقفلا

 سمح ىهو نيعباتلا ىف اهيلإ راشأ ىتلا تاقبطلا نايب فوتسي مل «مكاحلا» نأ ملعاو

 «ديزي نب دوسألا» اهيف ٌدعف .ةيناثلا ةقبطلاو ىلوألا ةقبطلا ركذ امنإو ,ةقبط ةرشع

 «ديز نب ةجراخو ءنمحرلادبع نب ةملس ابأو ,عدجألا نب قورسمو ءسيق نب ةمقلعو

 .ةقبطلا هذه نم مهريغو :لاق

 ' ظفاحلا» هركذ دقو .روهشملا ىلع هيف ىرج ءقورسم ىف «مكاحلا» هركذ امو :ةدئاف

 نمز كردأ ,ةشئاع وبأ .ىنادمملا عدجألا نب قورسم» :لاقف (ةباحصلا) ىف «ىبهذلا

 .نيعباتلا نم هنأ روهشملاو ءبيرغ اذهو .هفو رحب همالك اذه «"اّيلع عمسو ةيلهاجلا

 ,«نامور مأ» نع .ءقورسم نع اهدنسأ ىتلا ىراخبلا ةياورف .كلذ ىف هعفرأ امأو

 -.اهريق ىف هلك ىبنلا لزنو ,ةرجطا نم سمح وأ عبرأ ةنس تيفوت نامور مأو

 ةليسع نب نمحرلادبعو )١87/8( ريعص نب ةبلعث نب هتادبع :(ريلادبع نبال .باعيتسالا) (؟-١)

 غ8 :مكاحلل ثيدحلا مولع عم )١4595( ىحبانصلا

 .(3157172تا95/89١1) ليدعتلاو حرجلا ىلع لباق (")

 ا : ىيهذلا هلادبع ىبأل ةباحصلا ديرجت (8)

 ./7/17 :ديرجتلا )0(



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 01

 : لع هللا لوسر ةايحو ةيلهاجلا اوكردأ نيذلا مه ٠ ,نيعباتلا نم نومرضخملا : : ةيناثلا

 نع عم ىأ "مرح هنأك ءءارلا حتفب ٌمرصخم مهُدحاو .* مط ةبحص الو اوملسأو .

 اوناك ةيلهاجلا لهأ نأ هقاقتشا مرضخملا نإ :ءايدألا ضعب لاق :مكاحلا لاق] (غ) شماه ىلع ةرط )١(
 [ط .اوبروخ وأ اهيلع ريغأ نإ مهمالسإل ةمالع نوكتل اهنوعطقي ىأ لبإلا ناذآ نومرضخي

 ([0) ...مرضخملا نأ انخياشم ضعب ىنثدح :مكاحلا مولع ىف -

 نع .قورسم نع ثيدحلا اذه ىور دق نكل .ايباحص نوكي كلذ ىضتقمبف -

 انتبثأ دقو .«باوصلاب هبشألا وهو :ىنغلادبع لاق .نامور مأ نع .دوعسم نب هتلادبع

 تهتناو .«ىراخبلا» ىلع هب انضرتعا (يف كلذ
 :لاق «احيرشو .ةبتع نب هللادبع نب هللاديبعو ءىبعشلا» :ةئثلاثلا ةقبطلا ىف ركذو»

 ىقل نم مهرخآ ,ةقبط ةرشع سمح تاقبط ىه مث» :لاق ,ةقبطلا هذه نم مهنارقأو

 ىقل نمو ,ةفوكلا لهأ نم «ىفوأ ىبأ نبا» ىقل نمو .ةرصبلا لهأ نم «كلام نب سنأ»
 لهأ نم «ءزج نب ثراحلا نب هتلادبع» ىقل نمو .ةنيدملا لهأ نم «ديزي نب بئاسلا»
 ىلع كلذ ىرجأ «مكاحلا» نأكو .«ماشلا لهأ نم [ىلهابلا] ةماما ابأ ىقل نمو .زاجحلا
 ىف ةقبط رخآ دعي نأ ىغبنيو .هيف امب مدقت دقو ,ىحاونلاب ةباحصلا نم تام نم رخآ

 - هثيدح مدقت دقو - هيوهار نب قاحسإ هيقل ىذلا «ىدبعلا عفان نب نايلس» نيعباتلا
 « تهتنا .ةمدقتملا ةياكحلا تجص نأ « ِبيؤذ نب شاركع » اوقل نيذلاو

 ظراك١ال - ظلم

 .ىزارلا متاح ىبأ

 ا ش : نساحملا 2#

 1 مهنأ مهضعب ركذ دقو لَك ىبنلا ةايح ىف اوملسأ مهنأ مالكلا اذه ىف سيل :ةدئاف»
 ادعي نأ هيلع مزلي ناك ذإ .حصي ال كلذ درجمو .هوري مو لَو ىبنلا ةايح ىف اوملسأ نيذلا

 9 مث .هرخآ ىلإ ةيلهاحجلا ك كاردإ ركذ نم دبالف ؛نيمرضخملا نم «ىنَرُقلا اًسيوأو ءىحبانصلا »

 و/8١٠ «.تهتنا .امرضخم ىمسي .مالسإلا لصح فيك هنأ رهاظلا

 ةضفر :ىقارعلا دييقت رظناو -_-

/ 

! 



 001 نيعباتلا ةفرعم :نيعبرأ ىنوملا عونلا

 : مهتم ءاّسفن نيرشع مهب غلبف «ملسم» مهركذو .اهريغو ةبحصلا اوكردأ نيذلا هئارظن

 .ىدوألا نوميم نب ورمعو .ىدنكلا ةلفغ نب ديوسو .''ىنابيشلا ورمع وبأ»

 لالحلا وأو ."'لم نب نمحرلاّدبع ىدهنلا نامثع وبأو ءىناَوْيَلا "'ديزي نب ريخ ٌدبعو
 0 .*«ةرارز نب ةعيبر ىكتعلا

 [...نيمرضخملا نم مكاحلا هدعو .سايإ نب دعس همسا :ىنابيشلا ورمع وبأ] :(غ) شماه ىلع )١(

 .56 :مكاحلا مولع

 - نم نطب .ناريخ نم :قوف نم ةمجعملا ءاخلا حتفب ءىناويخلا ديزي نب ريخ دبع] :(غ) شماه ىلع (1)
 .(108/175/1 بيذهتلا بيذهت) ىف هرظناو [.ناده

 اهتكسأ نم مهنمو .ةددشم مالو ٠ .ثالثلا تاكرحلا انهن ميملا ىف : هقإ همحر فلؤملا لاق] : ص شماه ىلع (5)

 [.بيرغ وهو ميملا رّسكو

 ةيفلسلا ةعبط حاضيإلاو دييقتلاب حالصلا نبا نتمو ه:1601 ةنس توريبب , ةيملعلاو .دنهلا ةعبط ىف عقوو

 نب نمحرلا دبع وه ,ىدبنلا نامثع ابأ نأ باوصلاو [لم نب نمحرلادبعو ىدهنلا نامثع وبأو] : ةرونملا ةئيدملاب
 ' مقرب نيعلا فرح ىف باعيتسالا) ىف ربلا دبع نيا هركذو - ةثلثح ميملاو ةليقث مالب :(بيرقتلا) ىف هطبض .- لم

 برعلا باسنأ ةرهمجو (057/977ا//1 بيذهتلا بيذهت) رظناو ("85-2 مقرب ىتكلا باب ىقو ١

 :(غ14 مزح نبال

 : نساحملا »

 ,ىثراح لا اه نب حيرش» : :« مكاحلا » هركذ ايف ف «ملسم» هركذ نم نم ماتو : : ةدئاف» |

 ديزي نب دوسألاو - رباج نبا :نولوقي ةرصبلا لهأو .ورمع نب رْيَسأ لاقيو - رْيَسيو

 نب ليبشو .ديوس نب روزعملا» و .ةفوكلا نم «ىبراحملا لاله نب دوسألاو .ىعخنلا

 نب نارمع -ىدراطعلا ءاجر وبأو ٠ ,ريمع نب كلامو «شارخ نب دوعسمو ., .ىسبجألا فوع

 ريمع نب دلاخو .غئاصلا عفار وبأو ,سيق نب .مينغو - ناجلم : : هيبأ مسا ىف ليقو -
 هلق هرو

 000 8 «.تهتنا .«ىمرضحلا ريفن نيريبجو هىريَسفلا نزح نب ةمايثو .ىوسلا

 دييقتلا) ىف مهءايسأ رظنا .فنصملا الو ملسم مهركذي م .ديمرضخلا نم نيرخأ نيرشع ىقارغلا دأز.-
 ادن : حاضيإلاو
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 نب فنحألاو بوث نب هللا دبع ىنالؤخلا ملسم وبأ » : مهتم «ملسم» هركذي مل نممو

 .*ملعأ هللاو «سيق

 .بيسملا نب ٌديعس» :مهو ةنيدملا لهأ نم ةعبسلا ٌءاهقفلا ,نيعباتلا رباكأ نم :ةثلاثلا
 .نمح رلادبع نب ةملسوباو دير نب ةجراخو .ريبزلا نب ةورعو ,دمح نب مساقلاو

 فوع نب هللا دبع همسا لبقو ءرمع نزو ىلع ةثلثملا ءاثلا مضب ٠ .بوث] : (غ) شماه ىلع هطبض )01(
 .نيعبانلا رايك نم .ةدحوم ءاب اهدعب .واولا حتفو ةثلثملا مضب , :(بيرقتلا) ىف هطبضو [.ط .رهشأو رثكأ لوألاو

 ْ (باعيتسالا) نم نيملا فرح ىف ربلا ديع نبا هركذ .ضبق موي ةنيدملا مدقو ٠ قو ىبنلا ةافو لبق ملسأ
 2977/١(. بابللا) ىف هرظناو 7١90 مقرب ىنكلا باي ىفو ١س مقرب

 ابيب بِ بِي حبيس 7

 : نساحملا *

 نم رثكأ مهب غلب هنأ نيرخأتملا ضعب ركذ دقو .كلذ نم رثكأ نومرضخملا :ةدئاف»
 هللا ءاش نإ ةساركب القتسم المع مه درفأس نكلو .كلذب قثاولاب تسلو .لجر' ةئام
 ناك اذإ لجرلاو» :هحيحص ىف «نابح نبا» لاقو «جحي مل نم ىلع مرضخم قلطُيو .ىلاعت
 عونلا ف قأيسو - «ًامرضخم ىعدي قنس نوتس مالسإلا ىفو ةنس نوتس رفكلا ىف هل
 نب ميكحو .تباث نب ناسح نم ركذ ام ىلع. ةدايزلاو ةباثملا هذهب وه نم نيتس د"

 برعلا ءايحأ نم ةعامج نإ» : : (ةباحصلا ةفرعم) هباتك ىف ىيدملا ىسوم وبأ لاقو -
 مهيلع زاغي ال ىتح .مهمالسإل ةمالع نوكتل مهليإ ناذآ اومرضخف اورجاهت ملو 17
 .«نيمرضخم اومسف ءاولتاقي الو

 هنأ «ناكلخ ّنبا» هركذ ام هفلاخي .ءارلا حتفو ةمجعملا ءاخلاب مهطبض نم مدقت امو
 تجتن ام لبإلا نم ةمرضخلا» :«'''”ىركسعلا» ركذو ."”ءارلا رسكو ةلمهملا ءاحلاب عمس
 هركذ امو .«مالسإلاو ةيلهاجلا ىف شاع اذإ مرضخم لجر ليقف قاخبلاو بارعلا نم
 نفلا اذهب لفتشي نم ىلع مرضفم قالطإ نم فرغلا ىف رهتش رهتشا ام هنم برقي «ىركسعلا»
 ظور/ ٠١8 .«اههتم دحاو ىف نعمي الو «نفلا اذهو

 .ةمجعملا ءاخلاب .ةمرضخلا اهلبق ركذو .توريب ط 7١4/7 :نايعألا تايفو )١(
 نم تجتن ام :هيفو (حاضيإلاو دييقتلا) ىف ىقارعلا هلاق (لئاوألا) هباتك ىف لاله وبأ .ىركسعلا (؟)

 (©97) .ةيناهيلاو بارعلا



 0<: , نيعباتلا ةفرعم :نيعبرأ ىفوملا عونلا

 هنأ « هللا دبع ىبأ ظفاحلا» نع انيور «.راسي نب ناهيلسو ,ةبتع نب هللادبع نب هللاديبعو

 نع انيورو '.زاجحلا ءالع نم رثكألا دنع ,ةعبسلا ءاهقفلا ءالؤه“ :لاق
 ركذف «ةعبس .مهيأر نع نوردصي نيذلا ةنيدملا لهأ ءاهقف ناك» :لاق «كرابملا نبا»

 نب ماس» هّلَدَي ركذو «نمحر لادبع نب ةملس ابأ» ركذي [9/41] مل هنأ الإ .ءالؤه

 .ءالؤه ركذف ءمهنع (هباتك) ىف مهتيمست «دانزلا ىبَأ» نع انيورو .«رمع نب هتلادبع

 < ."ا«ملاسو ,ةملس ىبأ» لدب «نمح ر لا دبع نب ركب ابأ» ركذ هنأ لإ

 )١( نيعباتلا ةقرعم ىف :ظفاحلا هتاديع ىبأ .مكاحلل ثيدحلا مولع )41(

 :اظن (ص) شماه ىلعو

 هجراخ قحلا نع ىزيض هتمسقف ةمئأب ىدتقيال نم لك الأ]
 [هجراخ «ناييلس ءركب وبأ «٠ ذديعس مساق .ةورع , هللا ديبع : مهذخف

 دمحم وبأ بيسملا نب ديعس» :-مهيف فالخلا ىلع - ةعبسلا ءاهقفلا] :(غ) شماه ىلع ةقصلم ةقرو ىفو

 .نيعستو نيتنثا وأ ىدحإ ةنس :ديعس نب ىبحي لاق ,ةنيدملاب فوتو رمع ةفالخ نم اتضم نيتنسل دلو « ىموزخملا

 ىنثادملا لاقو -اهيف تام نم ةرثكل ءاهقفلا ةنس ةنسلا هذهل لاقي ناكو -نيعستو عبرأ ةنس :ىدقاولا لاقو

 : .ةئامو سمخ ةنس :نيعم نب ىبحيو

 . عيدس نبا وهو تامو : -ىرييزلا- «بعصم» لاق .نيرشعو تس ةنس دلو «ريبزلا نب ةورع هللادبع وبأ»و

 .نيعستو عبرأ ةنس تام :ىدقاولا لاق .نيتسو

 نامث ةنس :نيعم نب ىبحي لاقو ,ةئامو نيتنثا وأ ىدحإ ةنس ىفوت « ركب ىبأ نب دمحم نب مساقلا دمحم وبأ»و

 .ةنس نيعبسو نيتنثا وأ نيعبس نبا وهو ةئامو ةرشع ىتنثا ةنس :ىدقاولا لاقو .ةئامو

 عبرأ ةنس ىف تامو ,باطخلا نب رمع ةفالخ ىف دلو «ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا ديع نب ركب ويأ»و

 1 .نيعستو

 ةئامو نيتنثا ةنس تام :نيعم نب ىبحي لاق «دوعسم ني ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع هللا دبع وبأ»و

 .نيعستو عيس ةنس :ىدع نب مثيلا لاقو .نيعستو نامث ةنس :ىدقاولا لاق .نيعستو عست ةنس :ليقو

 .ةنس نيعبس نبأ وهو ةئام ةنس تام «تياث نب ديز نب ةجراخ ديز وبا»و

 .راسي ىنب -هللا دبعو كلملا دبعو ءاطع وخأ ءةنوميم ىلوم «راسي نب نايلس بويأ وبأ»و

 ةنس تام :ىدع نب مثيطلا لاقو .ةنس نيعبسو ثالث نيا وهو .ةئامو عبس ةنس نابيلس تام :ىدقاولا لاق

 . .ةئام

 ةنس :ىذقاولا لاقو .نيعستو عبرأ ةنس تام :نيعم نب ىبحي لاق «فوع نب نمحرلا ديع نب ةملس وبأ»و

 .ةنس نيعبسو نيتنثا نبا وهو ءةئامو عبرأ

 [.ةئامو نامث ةنس : مثيطأ لاقو ءةئامو تس ةنس تام :ىدقا ولا لاق « رمع نب هللا ديع نب ماس رمع وبا» و

 (بيذهتلا بيذهت) ىف مهججارت ىلع لياق -
 5 (47 ثيدحلا مولع) دانزلا ىأ نع هداتسإب .مكاحلا (؟)



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 0,

 «بيسملا نب ٌديعس نيعباتلا لضفأ» :لاق هنأ « لينح نب دمحأ» نع درو : ةعبارلا

 لاق هنأ ءهنعو «دوسأللاو ,ةمقلعو ,ءبيسملا نب ديعس » :لاقف ؟دوسأألاو ةمقلعف : :هل ليقف

 :لاق هنأ ءاّضيأ هنعو «.مزاح ىبأ نب سيقو .ءىدهنلا نامثع ىبأ ّلثم نيعباتلا ىف ملعأ ال»

 يلع نمو نيلضاف اوناك ءالؤه .قورسمو .ةمقلعو .نامثع وبأو ءسيق :نيعباتلا لضفأ
 هل «نيعباتلا

 .هل باتك ىف «ىزاريشلا دهازلا فيفخ نب هلادبع ىبأ خيشلا» نع هتدجو ام ىنبجعأو
 لهأو ؛بيسملا نب ديعس :نولوقي ةنيدملا لهأف .نيعباتلا لضفأ ىف سانلا فلتخا» :لاق

 ("'«ىرصبلا نسحلا :نولوقي ةرصبلا لهأو ؛ىنرقلا سيوأ :نولوقي ةفوكلا

 :رشع انثا ةنيدملا ءاهقف :لوقي ناطقلا ديعس نب ىيحي تعمس» :لاق ىنيدملا نب ىلع نع هدعب دنسأو 5
 - هتوخإو - رمع ني هللا دبع نب ملاسو .دمحم نب مساقلاو ,نمرلا دبع نب ةملس وبأو ,بيسملا نب ديعس
 نب ةجراخو .ءبيؤذ نب ةصيبقو ,نافع نب نامثع نب نابأو ءرمع نب هللا دبع ونب ءلالبو هللا ديبعو ديزو ةزمح
 (07-06/) ةرصبتلا ىف ىقارعلا هلقن (64) تباث نب ديز نب ليعاسإ -هوخأو - تباث نب ديز

 - مكاحلا نع - حالصلا نبا نتم ىف الوأ نيروكذملا ةعبسلا ىف فالخ ىلإ (بيرقتلا) ىف ىوونلا رشي مو
 وه له :لاوقأ ةثالث عباسلا ىفو :لاق مث : نيلوألا ةتسلا ركذ .ءابسألا بيذهتب نيعباتلا بتارم ىف هنكل
 نب نمحر لا دبع نب ركب وبأ وأ ءرمع ادع نب ملاس وأ .فوع نب نمح رلا ديع نب ةملس وبأ
 :ةيفلألا ىف ىقارعلا مظن وهو )١7/1/١( ؟ماشه نب ثراحلا

 هورع مث مساقلا ةجراخا هعبسلا ٌءاهقفلا رابكلا ىفو

 هأبتشا وذ عباسلاو ءديعس هللا ديبع ءنايلس مث

 ُملاق فالخ ءركبوبأف وأ ماس وأ ةملسويأ امإ
 : مهتايفو خيراوتو ةعبرألا ةمئألا ءالؤهب فيرعت نم (غ) ةخسنب ةقصلم ةقرو ىلع )١(

 نب نمحرلا دبعو ديزي نب دوسألا مع وهو ,ىعخنلا ةمقلع نب هللا دبع نب سيق نب ةمقلع لبش وبأ]
 .نيتسو نيتنثا ةنس تام .ىعخنلا ميهاربإ لاخ وهو ديزي

 .نيعبسو سمح ةنس تاما .سيق نب ديزي نب دوسألا ءنمحرلا ديع وبأ لاقيو وىرمع وأ -
 .نيتسو ثالث ةنس تام .ىنادمطا كلام نب عدجألا نب قورسم .ةشئاع وبأ -
 نم اتيقب نيتنسل دلو .راصنألا ىلوم راسي نسحلا ىبأ مس او .ىرصبلا نسحلا ىبَأ نب ديعس ويأ نسحلا -

 ,لي ىبنلا جوز ةملس مأل ةمداخ تناك همأ نأ ىور . .ةئامو رشع ةنس ةرصبلاب تامو .هنع هللا ىضر رمع ةفالخ

 .كلذ تاكرب نم نسحلا اًهقزر ىلا مكحلا كلت نأ نوري .اهيدث هلوانتف نسحلا ىكبيف ةجاح ىف اهتثعب ارو
 ىلع لبوق [.سانلا ىلإ هببحو نيدلا ىف ههقف مهللا : :لاقف هل اعدف رمع ىلإ هتجرخأ ةملس مأ نأ ىورو

 (بيذهتلا بيذهت) ىف مهمجارت

 -ثيدح نم هحيحص ىف ملسم ىوَر امل ,ةفوكلا لهأ هيلإ بهذ ام باوصلاو» :ىقارعلا لاق (1)



 مال نيعباتلا ةفرعم :نيعبرأ ىفوملا عوتلا

  «ءاطعو ,نسحلا نم ىوتف ىف َرثكأ ٌدحأ سيل » :لاق « لبتح نب دمحأ» نع انغلبو

 رثكأ ٍناذهف «ةرصبلا ىتفم ُنسحلاو ةكم ىتفم ءاطع ناك :اًضيأ لاقو .نيعباتلا نم ىنعي

 ا"«.مهتأر اذكو ءمهنع ايتف شسانلا

 تنب ةصفح :ءاسنلا نم نيعباتلا اتديس» :لاق «دواد ىبأ نب ركب ىبأ» نع انغلبو

 .ملعأ هللاو «*ءادردلا مأ -[هك تسيلو - اهتثلاثو .نمحر لادبع تنب ةرمعو ءني ريس

 نعت ٠

 حصي مو نيعباتلا ىف دعت ةقبط» :لاق «هللادبع ىبأ مكاحلا» نع انيور :ةسماخلا

 نب ميهاربإب سيلو - ىعخنلا ديوس نب ميهاربإ :مهنم ,ةياحصلا نم مهنم دحأ ٌحامس

 ,مهريغ ركذو «.جشألا نب ؛ هللادبع نب ٌريكبو .' طا لأ ب - ىمخنلا ديزي

 دانزلا وبأ» : مهنم .ةباحصلا اوُقل دقو ,نيعباتلا عابتأ ىف سانلا دنع مهُدادع ةقبطو» :لاق

 “.سيوأ هل لاقي لجر نيعباتلا ريخ نإ” :لوقي كي ها لوسر تعمس :لاق هنع هتا ىضر باطخلا نبرمع-

 مهنأ ,نيعباتلا رئاس ىلع بيسملا نب ديعس ليضفت نم ءاّضيأ دمحأو ةنيدملا لهأ هيلإ بهذ ام لمحي دقو .ثيذحلا

 .(956 :حاضيإلاو دييقتلا) .ملعأ هللاو .ثيدحلا ىف ةدراولا ةيريخلا ال ,ملعلا ةليضف اودارأ

 هللا ىضر ىنرقلا سيوأ لئاضف نم باب . ءلئاضفلا باتك ىف ملسم هجرخأ .هنع هللا ىضر ءرمع ثيدحو -

 )551/٠١(. ىنرقلا سيوأ ىف ءاج ام :لئاضف .دئاوزلا عمجم) ىف هعم رظناو 1938/8 (؟057 ح) .هنع

 لشأ سطقأ دوسأ ءرعشلا لفلفم ناكو - ملسأ حايرىبأ مس او-دمحويأ هتينك ,حابر ىبأ نب ءاطع] )0(

 لاقو .ةئامو ةرشع سمح ةنس ءاطع تام :ميعنوبأو ىدقاولا لاق .حمج وأ رهف ىلوم ناكو ءَىِمَع مث ,روعأ

 (غ)ش ماه نم[ةنس نينامثو نامث نباوهو تام :ىدقاولا لاق .ةئامو ةرشع عبرأ ةنس. ىدع نب مثيلا

 [مهبأر مهتع سانلا رثكأ ناذهف] .(ع) ىو .( ص .غ) نم (1)
 [.ءاي ميملا دعبو .ةلمهملا نيسلا حتفب وه طيمسلا :فلؤملا لاق] :(ص) شماه ىلع (")

 .مضلاب لاقيو :(بيرقتلا) ىو .-

 لاقيو .هشماهبو - ةميجه اهمساو .ةيعباتلا "'"ىرغصلا ءادردلا مأ دارملا :ةدئاف»

 نمو .ءسيوأ :عرولاو دهزلا ثيح نم : لاقي نأ ا - ةميهج

 :ع هللا ىضر ةيباحصلا «ىملسألا دردح ىبأ تنب ةريخ .ئربكلا ءادردلا مأ» نم نارتحالا )١(
 ىص 1 / 4 ١

 .ةميجه ىه ةريخ نأ ىف «ميعن ىبأ» مهو ىلع هيبنتلا (ةباغلا دسا) ىف هعم رظناو ٠( باعيتسالا)



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 1 كدليل

 ىلع لخدأ دقو «ةورع نب ماشه» و ؛اسنأو رمع نب هقادبع ىقل «ناوكذ نب هلاديع

 ؛كلام ب سنأ كردأ دقو « ةبقع نب ىسوم»و ؛هللأ دبع. نب رباجو رمع نب هللادبع

 ."7«ىصاعلا نب ديعس نب. دلاخ تتنب دلاخ مأ» و

 .*("لاقم هلاق ام ضعب ىفو

* # 

.)60-46( 
 )١( نيعباتلا ةفرعم :رشع ىداحلا عونلا :رخآ .ثيدحلا مولع .مكاجلا

 ةرصيتلاو 750 حاضيإلاو دييقتلا ىف هنايب (؟) )7/ )1١.نساحملا نم ىلي ايفو
 ببي بس سس سس

 : نساحملا *

 ةمقلع نع .ةحيحصلا ,ىعخنلا ديؤس نب ميهاربإ ةياور :مكاحل لاق :ةدئاف»
 نم ةداتق طقسأ اناو .سنأ نم هعامس حصي م ,طيمسلا ىبأ نب ريكبو .دوسألاو

 نب ثراحلا نب هللا دبع نم .هعامس تبثي ..جشألا نب هللا ديع نب ريكبو .طسولا

 نبا نم هعامس حصي ىل :ىراصنألا نالجع نب تباثو .نيعباتلا نع هتياور امنإو ءءزج
 نمحرلا دبع نب ٌديعسو .سابع نبا نع ريبج نب ٍديعسو ءاطع نع ىوري امنإ ءسابع

 ."«سنأ نم اههنم دحاو عامس تبثي م ,ةرحوبأ ءلصاو هوخأو .ىشاقّرلا
 .نم عمس «جشألا نب هللا دبع نب ريكب » نإف :لاقم «مكاحلا» هركذ ام ضعب ىلعو

 نب ةمامأ ىبأ نع ىورو .ةبحص اهطو ىيدلا دابع نب ةغيبرو -ديزي نب- بئاسلا
 قتلا هتقيرط ىلع عيرفت «مكاحلا» هركذ ام لعلو .ىباحص هنأ مدقت دقو ءفينح نب لهس

 قأيسو ,اهفلاخ ام هنم عقو هنأ مدقت دقو .نيعباتلا ىف هلاثمأو اذه ةمامأ ىبأ دع ىف تمدقت

 ىور «نيعباتلا ىف دودعم ,نالجع نب تباث» و .اهفالخ «ناوكذ نب هللادبع» اًبيرق

 و/5١٠«تهتنا .لهابلا ةمامأ .ىبأو سنأ نع

 .(40 :ثيدخلا مولع) ىلع مكاحلا نع لقنلا ليوق )١( ش
 وخأ هنأو اًيشاقر هيسن ىف ىقارعلا همهو ؛ةرح وبأ لصاو هوخأو ىشاقرلا نمحر لا ديع ني. ديعسو :هلوقو

 .ىشاقرلا ةرح ىبأب سيلف لصاو امأو .ةفينح همسا ةرح وبأو .اًيشاقر اهنم دحاو سيلو .ىشاقرلا ةرح ىلأ
 :لاقو الصاو هاخأو ىرصبلا نمحرلا دبع ىبأ نب ٌديعس نيعباتلا عابتأ ىف ناِّح نبا ركذ دقو .ىزملا هطلغو
 (11/ ةرصبتلا) ميلس ىنب ةالوم ةزب اهمأ



 11[0 نيعباتلا ةفرعم :نيعبرأ ىفوملا عونلا

 عع

 . ىبأ مكاحلا» ٌدَع ,كلذ بجعأ نمو : : ةباحصلا نم مهو نيعباتلا نم اوُدُع موقو : :تلق

 نم ةوخإلا ركذ امدنع .نيعباتلا ىف «ىنزملا نرَقَم ىببا ءاديوسو ,نامعتلا » « هللا دبع

 .”ملعأ هللاو ."ةباحصلا ىف ناروكذم نافورعم نايباحص اهو .نيعباتلا

 انف هي د

 ناك - ميكح وبأ ليقؤ نون وبا «ىنزملا ذدئاع نب نرقم نب ناعنلا»و (6١غ) : مكاحلا مولع )غ0(

 نكس مث .«ةنيزم م ةثارعبرأ ىف و هللا لوسر ىلع انمدق : :لاق هنأ هنع ىور .ةكم حتف موي ةنيزم ءاول بحاص

 ىلإ «رمع نينمؤكلا“ كيمأأ» هاعنف ,دنواه ةعقو ىف دهشتساو حوتفلا ىف كراشو .ةفوكلا ىلإ اهنع لوحتو ,ةرصيلا

 ىدع وبأ نرقم نب ديوس » هوخأو (6ك :باعيتسالا) .ىكيي هسأر ىلع هدي عود ٠ ,ربنملا ىلع سانلا

 ' .هللا هحر خيشلا لصأ ىلع ىلع لباقم ,لصأب ةيناث باقم غلب ؛ساقلا نبا طخي (غ) رشماه لع -

 0 ل ل -انن-بإب-ببب-بإبإبإب--(--بببسلاسمسمسمببلا

 : نساحملا 2

 ' ناجيبرذأب : ليقو ناسارخب لتق «ديز نب ٌرمعم ديز وبأ» اوم نيعباتلا لوأ : ةدئاف»

 0 امو » .ةنادو نينايث ةنسس ىفوت «ةفيلخ نب + فلخ» نوم مهرخآو هن .نيثالث ةنس

 ظ/9١٠ «تهتن نا .مدقت امم اهبساني ام

 ا وس وبسس بصصس بسس جسم اس

 ا. ان نا االول اااناسا واتش اننا حشل اهاطو عش



 نوعبرألاو ىداحلا عونلا

 رغاصألا نع ٍةاورلا رباكألا

 ىلإ اًرظن .ىوارلا نم لضفأ أ ربكأ ةنكعع ٌىورملا نوك هوتي هلأ ءهيفأ ةدئافلا نمو

 «ةشئاع» نع حص دقو .اهتلزنم كلذب لَهجُيف ,كلذك هنع ٌىورملا نوك بلغألا نأ
 .* 7«هطزانم سانلا لدن نأ لكي هللا لوسر انَرَمأ ” :تلاق اهنأ اهتع هللا ىضر

 هتمدقم ىف هاور ملسمف : رظن هيفو» .اهتع هلا ىضر ةشئاع ثيدح ةحصب مزج هنأ :ىقارعلا هيلع ديق )١(

 فنصملا نكل .عاطقتالاب هلعأو .ةشئاع نع بيبش ىبأ نب نوميم ةياور نم هننس ىف هأور دواد وبأو ,داتسإ ريغي

 لب ءاًحيحص هحيحصتب مكاحلا درفتا ام ىري ال هنأ رشع سداسلا ع ونلا ىف قبسو .هحيحصت ىف مكاحلا عبت

 60--604 دييتلا) «.نسح لأب هيلع انمكح هدر بجوت العاديفأدجن مل نإف هيف ظن

 ىبأ نس ىفو (١١ص ةروس) 6ميِلَع ملع ىِذ لك قؤقو# : ىلاعت هلوق عم ٠ ءملسم ةمدقم) ىف ثيدحلا -
 ١ .اهنع هللا ىضر ةشئاع كردي مل نوميم :دواد وبأ لاقو (( 447 2 بدألا ك .دواد

 لصألا) اهنع هللا ىضر ةشئاع نع بيبش ىبأ نب نوميم ةياور نم ىذمرتلا ميكحلل لوصألا رداون ىفو

 ' انرمأ» :ةشئاع نع قراخم ىبأ نبا وأ .قراخم نب نايتع ثيدح نع لئسو :ىنطقرادلل للعلا فو 5
 وهو اًقوقوم قراخم نب ورمع نع مهالوم «ىثيللا - ديز نب ةماسأ هيوري :لاقف .ثيدحلا «.ِةكو هلا لوسر

 (١١ح ت7 :دصاقملا رصتخم) عم (8١01-ح- 01 اقخلا فشك) ىف ثيدحلا جي رخت رظناو (85/60) باوصلا

 :نساحملا *#

 .هباتك ةمدقم ىف «ملسم» هركذ ثيدحلا :ةدئاف»

 هتبطخ ىف لك هللا لوسر هركذ ام ,رغصألا نع ربكألا ةياور ىف ركذي ام ىلحأ نمو .
 .؛9ناذألا ٌرمَأ كلذ نمو '''(حيحصلا) ىف ثيدحلاو ,لاجدلا رمأ ىف ,ىرادلا ميمت نع
 5 .ةدايع نب دعسو باطخلا نب رمع نع ٍي هللا لوسر هركذ امو

2 8 )2 

 (607/9-00 ىرايلا حتف) عم .ناذألا ءدي باب .ناذألا ءةالصلا باتك :نيحيحصلا ىف (؟)

0 



 03١ رغاصألا نع ةاورلا رباكألا ةفرعم :نوعبرألاو ىداحلا عونلا

 : برضأ ىلع عقي كلذ نإ مث

 ' نب ىيحيو ىرهزلاك :هنع ٌىورملا نم ًةقبط مدقأو انس ربكأ-ىوارلا نوكي نأ : : اهنم

 - ّىرهزألا دمحأ نب هللا ديبع مساقلا ىنأكو ؛«كلام» نع امههتياور ىف ,ىراصنألا ديعس

 ,هفيناصت ضعب ىف «بيطخلا» نع :ىور - بيطخلا خويش دحأ «نيرخأتملا نم

 .هبلطو هبابش ناوفنع ىف كاذ ذإ «ٌبيطخلا»و

 ٌئورملاو ءالاع اًظفاح نوكي نأب .هنع ٌئورملا نم اًردق ربكأ ىوارلا نوكي نأ اهنمو
 نب دمحأ»و ؛رانيد نب هللادبع نع هتياور ىف «كلام» :ك .بسحف ايوار اًخيش هنع

 .ةريثك كلذل هابشأ ىف ؛ىسوم نب هللا ديبع نع اههتياور ىف «هيوهار نب قاحسإو .لبنح

 ءالعلا نم ريثك ةياورك كلذو ءاًعيمج نيهجولا نم ربكأ ىوارلا نوكي نأ : اهنمو

 , ىلع نب دمحم نع هتياور ىف «ظفاحلا ىنغلا ديعوك : ذمالتو مهباحصأ نع ظافحلاو

 «بيطخلا» ةياوركو .بيطخلا ركب ىبأ نع يك" !ىاقلا اركي ىبأ» ةياوركو .ىروصلا

 .ةريثك كلذ رئاظنو ءالوكام نبا رصن ىبأ نع

 ةلدابعلا ةياورك :ىعباتلا نع ىباحصلا ةياور نم ركذُي ام عملا اذه تحت جردنيو |

 ركب وبأ مامإلا اهنم ,تبرخ مزراوخ ةيحانب ةيرق ىلإ ةبسن .ءابلا حتفب .ىناقّربلا] :(غ) شماه ىلع )١(
 [ه 476 ةنس ىفوت بلاغ نب دمحأ نب دمحم نب دحأ

 (355 ةطقن نيا دييقت) ه 757” ةنس هدلومهوو ١( :بايللا) . ىف اك -

 نبي دز نع هدوعسم نب هللاديعك : " :ىعياتلا نع ناحصلا ةياور ,حونلا ااه ىف لخديو -

 نب .ب نمحرلادبع نب ركب ىبأ نع .ةريره ره نك ؟ىس وم ىبأ ني ةدرب ىبأو قوعلا ”ةيطعو

 و/١١٠ «.تهتنا - كلذ نم ريثكل «هدنم نبا» ضرعت دقو ؛ماشه نب ثراحلا

 ةعامجو «ةريره وبأو ,ىلعو ءرمع» هنع هاكح ام ؛مهريغو :هلوق ىف لخدي :ةدئاف»

 و/١١٠ «تهتنا - مهتع هللا ىضر ةباحصلا نم



 1 : حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 0

 1 نع ىراصنألاو ىرهزلا ةياور نم هانمدق امك: ىعباتلا عبات نع ىعباتلا ةياور كلذكو

 نم نكي مل «صاعلا نب ورمع نب هللادبع نب دمحم نب بيعش نب وٍرمع» كو «كلام» 1
 ديعس ني ىنغلا دبع» مهعج .نيعباتلا نم اًسفن نيرشع نم رثكأ هنع ىَوَرو “ !١ نيعباتلا
 :لاق .هل جيرخت ىف 9« ىسبّطلا دمحم ىبأ ظفاحلا» طخب تأرقو .''هل بيتك ىف «ظفاخلا
 هللاو «.نيعباتلا نم الجر نوعبسو فين هنع ىور دقو ؛ىعباتب سيل بيعش نب ورمع»

 .ملعا

 د د

 نب ورمع نأب لوقلا ةياكح دعب (بيذهتلا) ىف ىزملا جاجحلا وبأ ظفاحلا لاق :ىقارعلا دييقت ىف )١(
 (؟*19؟) ةملس ىبأ تنب بنيزو ,ذوعم تنب عْيبَرلا نم هعامس ركذ مث 9 .“"كلذك سيلو” : :نيعباتلا نم سيل بيعش .

 " مهؤاسأ هذهو ءادحاو الإ ًاسفن نيعبرأ روكذملا ءزجلا ىف مهّدع «ىنغلا دبع» نأ ىقارعلا دييقت ىف (5)
 : فاضأ مث اًدرس مهركذف «فورحلا ىلع نيبت رم

 مهنم رشع ىنثأ ىمسو «.. . مهو ٠ .ىنغلا دبع مهركذي مل .ءالؤه ريغ نيعباتلا نم نوريثك ةعامج هنع ىور دق»
 هنأ ىسبطلا نع اذه بقع فنصملا ىكح دقو .هنع اوور دق نيعباتلا نم نيسمخلا ىلع ةدايز ءالؤهف» :لاقو
 (؟9 :محاضيإلاو دييقتلا) «. ملعأ هللاو .نيعباتلا نم نوعبسو فين هنع فور

 ىلإ ةبسن : :ةلمهم نيس هرخآ ىفو ,ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ءاطلا حتفب ,ىسيطلا] : غ) شماه ىلع لقن (©)
 لضفلاوبأ : :هيف وهو (؟174/ 57 :بابللا) < [انخيش طخ نم - نامركو ناهبصأو روباسيت نيب (سبط) ةنيدم
 نع ىور .ةروهشملا فيناصتلا بحاص .ظفاحلا -هيقفلأ ىعفاشلا- ىسبطلا رفعج ىبأ نب دجأ نب دمحم
 ,ربعلا ىو ظافحلا ةركذت ىف هتافو ىبهذلا خرأو « سيطب ةئاععبرأو نينا ةنس دودح ف ىفوت ٠ .هقلاديع ىبأ مكاحلا
 ها ةتس أ

 .ىسبطلا رفعج ىبأ نب -دمحأ نب - دمحم لضفلاوبأ وه امو .دمح ايأ حالصلا نبا هانك اذك : ىقارعلا لاقو
 دييقتلا) ..ةروهشملا فيناصتلا بحاص ظفاحلاب هفصوو (باسنألا ىف ىناعمسلا دعسوبأ ظفاحلا هامسو هانك اذكه
 .ىسبطلا :(بابللا هرصتخمو .ىاعمسلل باسنألا) عم (؟١58 حاضيإلاو



 نوعبرآلاو ىناثلا عونلا

 نارقألا ةياور نم هادع امو '' جّبَدَملا ةفرعم

 ضعب نع مهضعب

حلا» ىفتكا ارو .دانسإلاو نسلا ىف نوبراقتملا مهو 0
 : مكا

 دجوي مل نإو دانسإلا ىف براقتلاب هيف ''!هتلادبع وبأ

 .نسلا ىف ٌبراقتلا

 :مسقنت نيرقلا نع نيرقلا ةياور نأ ملعا

 :ةباحصلا ىف هلاثم .رخآلا نع اههنم دحاو لك ٍنانيرقلا ىوري نأ وهو ,جيدملا اهنمف

 | .رخآلا نع اًهنم دحاو ُك ىور «ةريره وبأو ,ةشئاع»

 نع «رمع» ةياورو «زيزعلا دبع نب رمع» نع «ىرهزلا» ةياور :نيعباتلا ىفو

 .«ىرهزلا»

 | '«ىعازوألا» ةياورو .«ىعازوألا» نع «كلام» ةياور : نيعباتلا عابتأ ىفو

 .«كلام»

 )١( ملَعُم ىأ 8-3 ىأ .جبدمف .ريرحلا وه ىذلا جابيدلا نم هنأك :انخيش لاق] :(غ) شماه ىلع -
 [عونلا اذهل فصو

 :ىقارعلا لاقو 7١6 : ضعب نع مهضعب نازقألا ةياور ةفرعم::نوعيرألاو سداسلا عونلا .همولع ىف (')

 ءاركذ ام ىلع سيل «نينيرقلا نم لك ىوري نأ جيدملا نأ ىلع ,حالصلا نبا هعبتو ,مكاحلا هرصق امو»

 نم نوكيف رخآلا نم ربكأ اهدحأ ناك مأ نينيرق اناك ءاوس .رخآلا نع نييوارلا نم لك ىوري نأ جيدملا اغإو
 ىنطقرادلا دارملاو .هيمسي نأ ريغ نم هخويش ضعب نع ةيمستلا هذه ذخأ مكاحلاو .رغاصألا نع رباكألا ةياور

 هنم ىدنعو .دلجم ىف (جبدملا) هاس الفاح اًياتك هيف فنصو ملعأ ايف كلذب هاس نم لوأ وهو هخويش دحأ هنإف
 .(؟08 :حاضيإلاو دييقتلا) ةحيحص ةخسن

 :ىسافلا نبا طخب :(غ) شماه ىلع ()

 « ءاطعو ءاعفانو «ئرهزلا» عمس .نيعباتلا ىعبات نم :«( دمي نب ورمع نب نمح رلا دبع .ىعازوألا»]

 ,لئابقلا عازوأ ىلإ بسن .«كلام» بهذم ىلإ برغملا لاقتنا لبق هيهذم ىلع برغملاو ماشلا لهأ ناك .مهريغو

 , !هطخ نم - ه101 ةنس توريبب ىفوتو قشمد نكس .هريغ ليقو «نادمه نم نطب عازوألا :ليقو .اهقرف ىأ

 متت ا لا



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم ا 03

 نع «ىلع» ةياورو «ىنيدملا نبا ىلع» نع «لبنح نب دمحأ» : عابتألا عابتأ ىفو

 .«دمحأ»

 ةياورو .«قاز رلادبع» نع «لبنح نب دمحأر) ةياور ءاذه ىف ا"”«مكاجلا» ركذو

 .ٌىض رعب اذه سيلو .«دمأو» نع «قازرلا دبع»

 هنع ٌّرْخآلا ىوري هلو ءرخآلا نع نينيرقلا دحأ ئوري نأ :وهو .جبدملا ريغ اهنمو

 رعسمل ملعن الو ؛نانيرق امهو « رْعسم»» نع «ىميتلا ناميلس» ةياور : : هلاثم .ملعنإ ايف

 .ملعأ هللاو ؛ : *ةريثك لاثمأ كلذلو .ىميتلا نع ةياور

 ف حت عب

 (5؟0) :هيلع ىقارعلا دييقت رظناو )1١8( ءمكاحلا مولع )١(

 : نساحملا د*

 دلع ىبنلا ثدقف“ :ثيدح ىف ةشئاع نع ةريره ىبأ ةياور «' ”هكاحلا» لثم : ةدئاف»

 ,ناتب وصنم امهو هيمدق نطاب ىلع ىدي تعقوف .ىديب هبلطأ ٌتلعجف شارفلا ىف ةليل تاذ

 نع ةشئاع ةياور لثمو «ثيدحلا * ..كطخس ن نم كتمحرب ذوعأ ىنإ مهللا :لوقي هتعمسف
 نإ 2و

 .ةّره قف تيذع ةأرما ىف هنع هتلأس ُبيدحي .ةريره ىبأ

 ىلع هنم ءانب .هيف نحن امم ءسكعلابو سابع نبا نع رباج ةياور « "! كاملا » لعجو

 ىبنلا نأ س ابع نبا نع رباج ةياورب كلذ ل ا نود دنسلا ىف براقتلاب ءافتكالا

 نع ء ىرهزلا ةياورل سو ؛ثيدحلا ..ءاعدلاب انترمأ كنإ 55 :لاقف هقيآلا 30 .٠

 ىبأ نع ظراق نب هللا دبع نب ميهاربإ نع .هنع هاور ُثيدحب زيزعلا دبع نب رمع
 -هاور ٍثيدحب هسكعل لثمو .«رانلا تّسَم امم اوئضوت“ :لاق ٍلك ىبنلا نأ ةريره

 ةشئاع ةياور نمو .ةشئاع نع ةريره ىبأ ةياور نم .هدنسي نيثيدحلا جرخأو )15١6-115( :همولع ىف )00(

 ءااهنع هلا ىضر .ةريره ىبأ نع
 ءرباج نع سابع نبا ثيدحو اههنع هللا ىضر سابع نبا نع رباج ثيدح جرخأو (7؟51١) :همولع ىف (؟)

 .ةلماك ثيداحألا نوتم عم .لك ىلإ هدانسإب

 رج و وحلا ١ ه <. <( رمأز 15 >6 2 دريصي ١ يب معو تقم -_
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0 711111111110 

 موي كو هللا لوسر اعد“ :لاق هيبأ نع ماس نع ىرهزلا نع زيزعلادبع نب ٌرمع -

 ىلع كعيابأ . هلا لوسر اي :لاقف نصحم نب نانس وبأ ءاجف :ةعيبلل سانلا ةيبيدحلا

ي ىتح كيدي نيب ىفيسب برضأ : :لاق ؟ ىسفن ةن ىف امو : لاق .كسفن ىف ام
 هللا كرهظ

 "!«ناتس ىبأ ةعيب ىلع سانلا عيابو هعيابف :لاق .ّلتقأ وأ

 كأ نب ٍرمع نع .ناسيك نب ٍبهو ميعن ىبأ نع .كلام نع .ىعازوألا ةياور ركذو

 ام لكو .كنيميب لكو هللا ّمَسَق وب ُنْدأ" : لَك هللا لوسر ىل لاق :لاق ةملس

 ما نإ“ : هلك ىبنلا نع ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع ىعازوألا نع كلام : هسكعو

 ا"'«هلك رمألا ىف ّقفرلا بحي

 ةّيمأ نب ليعاسإ نع ءبشوح نب رمع نع «قازرلا دبع نع .دمحأ ةياور ركذو

 هّعضب هّدج قتعأف : لاق .ناوكذ وأ «نامهط هل لاقي مالغ مهل ناك :لاق ِهَّدَج نع .هيبأ نع

 0 :.كقر ىف قرتو كقتع ىف قت :” : لَ ىبنلا لاقف .هربخأف ٍةِكَك ىبنلا ىلإ ٌدبعلا ءاجف

 نع .دمحأ نع «قازرلا دبع هاور امي هسكعل لثمو .تام ىتح هّديس مدخب ناكف :لاق

 أو اذإ رمع نبأ ناك :لوقي اعفان تعمس :لاق .دقاو نب ديزي نع ,ملسم نب ديلولا

 ا“! هيدي عفري نأ هرمأو .هبصخ ةالصلا ىف هيدي عفري ال اًيلصم

 هيبأ ةياورو .هيبأ نع ىيحي نب دمحم نب ىيحي ةياور :ةسماخلا ةقبطلا ىف «مكاحلا» دازو

 . .ءانبألا نع ءابآلا ةياور ىفو رغاصألا نع رباكألا ةياور ىف هب لثمي نأ ىغبني اذهو ."هنع

 نع دهازلا دواد نب دمحم ركبوبأ هٌحيش هاور ام :ةسداسلا ةقبطلا ىف ركذو

 ١ .""اهّسكعو ,ةدقع نب سابعلا ىبأ

 نع ءصفح نب ركب ىبأ نع ءرعسم نع ,ىميمتلا ناميلس ةياور :جبدملا ريغ ىف ركذو

 -هللا الإ هلإ ال” :تاملكلا ءالؤه نأش ىف ءرفعج نب هتادبع نع .نسحلا نب هتادبع

 ) )0١اهتوتم عم ثيداحألا هذه لكل هجيرخت اهيفو (؟١7 - 117 :مكاحلل ثيدحلا مولع) ىلع تلبوق '
 .ةلماك



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 1 م١5

 ا ا واهو وو ودوم وو وود وهو ووو ووو ووووو وو ووموووف مدد مم9 99206990099 ء ع ب999

 ىل رفغا مهللا نيملاعلا بر هلل دمحلا ,ميظعلا شرعلا بر هقلا ناحبس ؛ميركلا ميكحلا <
 .“روفغ وفع كنإف ىنع ٌفعا مهللا ,ىنع زواجت مهللا .ىنمحرا مهللا

 (7تاملكلا ءالؤه هملع لَك هللا لوسر نأ ىمع ىنربخأ” :رفعج نب هللا دبع لاق
 .هيلع بقعي الو ,كلذ سكع سكع «مكاحلا» ظفح مو

 نع ,قاحسإ ىنأ نع .ريهز نع .ةمادق نب ةدئاز ةياور :طمتلا اذه نم ركذو
 ع اعد اعد اذإ ناك .ملسو هيلع هلل ىلص ىبنلا نأ“ هقاديع نع .نوميم نب ورمع
 "”ةياور ةدئاز نع ريهزل ظَفحي الو .نانيرق :«ةيواعم نب ريهزو ,ةمادق نب ةدئاز»

 ةشئاع نع ةملس ىبأ نع هيبأ نع دعس نب ميهاربإ نع -ديزي- داهلا نبا ىورو
 ناك نإو ديزي : « مكاحلا» لاق .ثيدحلا “ ...نوثدحم ممألا ىف نوكي ناك دق” : :اًعوفرم

 ىرجأو ."'”سكعلا ظفحي الو .نانيرق ديناسألا رثكأ ىف اهنإف ,ميهاربإ نم مدقأو دئسأ

 ةياورل الاثم نوكي نأ حلصي اذهف الإو .دنسلا ىف براقتلا ىف هتقيرط ىلع كلذ «مكاحلا»
 نع .ةلّفصم نب َدبقَر نع ىميتلا نايلس ةياور كلذ نمو .رغاصألا نع رباكألا
 .ىذلا َمالغلا كي هللا لوسر ركذ” :لاق ءسابع نبا نع ريبج نب ديعس نع قاحسإ ىبأ
 (ةياور هنع ةبقرل ظفحيالو .نانيرق ةبقرو -نايلس :“اًرفاك ٌِبَط :لاقف رضخلا هلتق

 ظ/١١١-8 «تهتنا

 .قباسلا ردصملا )١-5(

 :مكاحلا مولع) ىلع ليوق (5-5)
 . :حالصلا نبا هركذ ىذلا لوألا :ةلثمأ ةعبرأ هنم مكاحلا ركذ» :جبدملا ريغل هتلثمأ ىلع ىقارعلا دييقت ىفه

 نع ةماسأ نب هقادبع نب ديزي داها نبا ةياور نم ةثلاثلاو ,ةيواعم نب ريهز نع ةمادق نب ةدئاز ةياور ىناثلاو
 ةياور عبارلاو .ىئاسنلاو ملسم ىف ءميهاربإ هنع ىور دق لب :ٌتلق .فوع نب نمحر لادبع نب دعس نب ميهاربإ
 مث (جيدملا) ىف ىنطقرادلا ركذ ابك ناييلس نع ةيقر ىور دق لب :تلق .ةبقرن نع ىميتلا ناخرط نب ناهلس
 «قمأ نم نوللختملا اذبح اي”:لاق لَو ىبنلا نع .سنأ نع ناييلس نع ةبقر نع ةناوع ىنأ ثيدح هل ىور

 - .ةلثمألا نم حصي ملف ..نايلس هيف ركذي مل .سنأ نع ةبقر ةياور نم هلعجف طسوألا ىف ىناربطلا هاور ثيدحلاو :
 ظ .(”*+ دييقتلا) .«ريهز نع ةدئاز ةياور وهو .طقف ىناثلا لاثملا الإ .مكاحلا اهركذ ىتلا ةعبرألا .



 نوعبرألاو .ثلاثلا عونلا

 ةاورلاو ءاملعلا نم تاوخألاو ةوخإلا ةفرعم

 ,ىنيدملا نيا لع» : ويف فنص .فينصتلاب ةدرفملا ثيدحلا ٍلهأ فراعم ىدحإ كلذو

 (”هريغو «جارسلا سايعلا وبأو .ءىوسنلا ن نمح لا دبع وبأو

 أمه :«دوعسم نب ةبتعو .ءدوعسم نب هتادبع» :ةباحصلا نم نيوخألا ةلثمأ نمف

 نب ماشهو .ءصاعلا نبورمع» ؛ناوخأ :«تباث نب ديزيو .تباث نب ديز» ؛ناوخأ

 . ناوحأ :«© ض *ناوخأ :«'"صاعلا

 )١( جارسلا سابعلا ىبأ ىوس مهنم مكاحلا ركذي ملو (9/ ةرصبتلا) دواد وبأو .ملسمو )169(.
 ونب :ليقعو ءرفعجو لع :ةباحصلا نم ,نيوخألا ةلثمأ نم :انه ىواونلا داز] (غ) شماه ىلع لقن (؟1)

 لاثم :(بيرقتلا) ىف ىوونت# .صنو )١0( مكاحلا مولع ىف مهو [باطخلا انبا :ديزو ءرمعو .بلاط ىبأ

 .(؟40/1) دوعسم انبا ةبتعو ها ديعو .باطخلا انبا ديزو رمع :ةباحصلا ىف نيوخألا

 :نساحملا *#
ْ 

 ا «باطخلا نب ديزو «باطخلا نب رمع» : :كلذ ةلثمأ ىف '' «يكاحلا» هركذ نمم : ةدئاف»

 . .ةعرافلا هتخأو .ىرثخلا ديعس وبأ» كلذكو ءةوخإ ةثالثل لاثم مهف ءابهتخأ ةمطاف كرتو

 ْ .« نابعنلا نب ةداتق :اهمأل اههوخأو

 ًٍلعو -ه ريغل افالخ قيقعلا دنع- ىورأو ,ةيفصو سابعلاو ٌةزمح :ةعبرألا لاثمو

و "' '«مكاحلا » مهركذ : :«بلطملادبع دالوأ 2ءليقعو رفعجو
 -[عواه مأ] ةتخاف كرتو ءدزي م

0 

 ضعب هتعوبطم ىفف 0 ..تاوخألاو ةوخإلا ةفرعم عونلا :مكاحلا مولع ىلع لباقي )١-1(

 .نساحملاب هنع لقنلا ىف ابع فالخ

 ماسق قو 0( مقر) باعيتسالاب اهتمجرت ىف اهتبحص ىف قالخلا ةبلطملا دبع كنب :يورأ# ىف رظناو .

 لاس : : . .(77 مقول ةرمطا فرح نم. لوألا يسقلا ,ةباصإلا

 تننفمللا



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 04

 2200 ااا ااا ااا ااا ب يايا

 ةسمخل مهب ّلّثِه .هيلعف «ةنامج» و :ليق - ةوخإ ٍةعبرأل لاثم مهف .بلاط ىبأ تنب -
 نمحرلا دبع» :قيدصلا ركب ىبأ دالوأ :ةوخإ ةعبرأ ةباحصلا ىفو -ةباحصلا نم - ةوخإ
 .« ءامسأو ةشئاعو دمحو

 نب ريبزلا دالوأ :«ريبزلا مأو .مكحلا مد ,ةيفصو ,ةعابضو .هللادبع» :ةسمخلا نمو

 د ىبنلا مع بلطملا دبع

 نانسو ديوسو ليقعو لقعم :هتوخإو .نرقم نب نامعنلا» :ةوخإ ٌةعبس هباحصلا ىفو
 نبأ لاق ىذلا عباسلاو .مهريخأت نم ٌبسنأ انه ةعبسلا ءالؤه ٌركذو ٠ .« ميعنو نمحرلادبعو
 (باعيتسالا)ىف ربلادبع نبا هركذ .«ميعن» وه“ -انل مسيل : بايلا نم ىلي اميف- : حالصلا

 .ةوخإلا ةرشعلا رشاع وهو :لاق ,ةريجلا حتف رضح «نرقم نيرارض» ىربطلا ركذو

 مهريغ ةمركملا هذه ىف مهكراشي مو كك  ىبنلا اويحصو اورجاه نوروكذملا دعبسلاو

 .قدتخلا اودهش مهنإ ليق دقو - ةعامجو ربلادبع نبأ هركذ اهيف -

 ىف :لاقي نأ هيلع دري ال ,ةمركملا ىف نيروكذملا ةعبسلا ىف حالصلا نبا هركذامو
 جاجحلاو هللادبعو ديعسو سيقوبأو بئاسلاو ميك » :مهو ,ءالؤه ريغ ةعبس ةباحصلا

 كلذكو .ِةلك ّىبنلا بحصو رجاه نميف مالكلا نأل « ىمهسلا ثراحلا دالوأ : :رشبو

 ,ديبع تنب ءارفعدالوأ : مهو هاردي مهلك اودهش ةباحصةوخ| ةعبس مث :داريإلا ىف لاقيال
 هقالط دعب تجوزت مث اًدوعمو اًداعم : :اهدلوأف ىراصنألا ةعافر نب ثراحلاب ّالوأ تجوزت

 ثراحلا ىلإ تداع مث .اًرماعو ءالقاعو اًدلاخو ءاّسايإ :اهدلوأف ؛ليلايدبع ٍنيريكبلاب
 مهركذ ةباحص ٍةوخإ ةينامث دريال كلذكو .ءاقشأ ةثالثو ءاقشأ مهنم ةعبرأف .اقوع :اهدلوأف
 :ةلاضفو نارمحو بيؤذو شارخو دنهو ءارسأ» :مهو .ريلادبعنباو ىوغبلا مساقلاوبأ
 :-هلك هللا لوسر انديس اوبحص «نويملسألا ةثراحونب .:كلامو ةملسو

 ةريسلا) اًمسو نيتالث اهاطعأ كي ىبنلا نأ رييخ مساقم ىف قاحسإ نبا ركذ «بلاط ىبأ ته ةناج»و -
 مقر) باعيتسالاب اهتمجرت ىف قاحسإ نبا نعو ٠ .(46 ىبنلا مع تانيا. دعس نبا تاقيط ىف هلثمو 22/7

 1 فلا 'ةباصإلا ءاسن ىف 00 فرح نم م لوألا مسقلا اهتجرت ىف دمس نبأ نعو 0١

 .هيلع هيا بقت امم هلقنل اًهِجو



 كا ةاورلاو ءالعلا نم تاوخألاو ةوخإلا ةفرعم :نوعبرألاو ثلاثلا عونلا

 نم اههالك :« ليبح رش نب مقرا هوخاو .ةرسيموبأ ليبح رش نب و رمع » :نيعبأتلا نمو

 1 00 ا 1 ملك 9
 نبا باحصا نم ٍنارخا ٍناوخا :' «ليبحرش نب مقراو ءليبحرش نب ليزه»

 ."اضيا دوعسم

 .(500/1؟) بيرقتلا ىف ىوونلا هلهأ )١(

 ليبحرش نب ورمع وخأ امهدحأ .نينثا ليبحرش نب مقرأ نوك نم فنصملا هركذ ىذلا اذه» :ىقارعلا لاقو

 نييخيراتلا مالك فلتخا امإإو .دحاو ليبحرش نب مقرأو .حيحصب سيل ؛ليبحرش نب ليزه وخأ رخآلاو

 مقرأ نأ وأ ؟لييحرش نب ليزهو ليبحرش نب مقرأو ليبحرش نب ورمع :مهو .ةوخإ ةثالثلا له :نيباسنلاو

 حيحصلاو «ةوخإ ةئثالث مه : لاق لوألا ىلإ ربلا دبع نبا رمع وبأ بهذف ؟ امل اخأورمع سيلو ناوخأ اليزهو

 نباو (ريبكلا خيراتلا) ىف ىراخبلا هيلع رصتقا ىذلا وهو .طقف ناوخأ اليزهو مقرأ نأ روهمجلا هيلع ىذلا
 (تاقثلا) ىف نابح نبا هيلع رصتقا كلذكو ,ةعرز ىبأ نعو هيبأ نع هاكحو (ليدعتلاو حرجلا) ىف متاح ىبأ

 .(7077 حاضيإلاو دبيقتلا) ..«لابكلا بيذهت» ىف ىزملا كلذكو .ثيدحلا مولع ىف مكاحلا هيلع رصتقاو

 «هللا ديع نب رباج» ٌتاوَحأ كلذكو .مدقت امل ؛ةيبيدحلاب ن ٍناوضرلا ةعيب هعم اودهشو -

 ةدايز ىف مالكلاف ؛ةبحص نمل نهلك : قىنيدملا ىسوموبأ لاق - عبس :ليقو - عست نهو

 دالوأ .ةباحصلا نم ةوخإ ةرشع ةلمحلا ريصت نهيلإ ٍرباج» مْ ريدقتبو .ةرجم لا فصو

 ,نمحرلا ٌدبعو مّنقو ٌديعمو هللا ٌديبعو هللا ٌدبعو ٌلضفلا» :مهو ءَّرشع ّدحأ سابعلا
 ؛ةيؤر مط سابعلا ىب لكودن : ربلا ديع نبا لاق «نوعو ثراحلاو راثكو مامتو « بيبح مو

 ظ و/1١١ «.تهتنا .«ةياورو عامس هللا ديبعو هللا دبعو_لضفللو

 .باعيتسالا ىف ربلادبع نباو .نيعباتلا ىف ١04( :مكاحلا مولع) ىلع ةلباقملا -

 : نساحملا »*

 ريبج انبا :«عفانو دمحم» ؛ىرهزلا باهش نب ملسم انبا «هللا دبعو دمحم » : ةدئاف»

 ىبأ انبا :«ديعسو نسحلا» ؛دوعسم نب هللادبع انبا : :« ةديبعوبأو نمح رلادبع» ؛معطم نب

 ؛هبنم ايا :«مامهو بهو» ؛[ىَربأ] نب نمح رلادبع انبا :«هللا دبعو ديعس» ؛نسمحلا

 دوسأللا» ؛رجح نب لئاو انبا :«رابجلادبعو ةمقلع» ؛ردكنملا انبا :«ركبوبأو دمحم »

 :«ناميلسو هتلادبع» ؛ىودعلا ملسأ انبا :«دلاخو ديز» ؛ىعخنلا ديزي انبا :«نمحر لادبعو
 - انيا :«[ديزيإو فرطم» ؛ردب نب هللادبع انبا :«ذاعمو ةجعب» ؛ةديرب انبا



 ل 0 5 0000
 , : نب ورمع» .ةثالث ةوخإ « *فينحونب نامثعو دابعو لهس» :ةوخإلا ةثالث ةلثما نمو

 .ةثالث ةوخإ « صاعلا نب ورمع نب هللادبع نب دمحم نب بيعش ونب : بيعشو رمعو بيعش :
2222 
 انبا :« ةريغملاو دمحم » ؛[ىلولسلا] ةرمض انبا :« للادبعو مصاع» ؛ريخشلا نب هللادبع -

 ظ/17 " .تهتن دنا رشتنم لا

 6 :ةفرعملا ىف بابلا ىلع ةلباقملاو -

 : نساحملا *

 .نايباحص نامثعو لهس نكل : ةدئاف »

 ماهو ريثك » .نافع نب ناثع دالوأ :«و رمعو ديعسو نابأ» :نيعباتلا ىف ةثالثلا نمو

 دايزو ماس»  هفلاخي ام قبس دقو «مكاحلا» هركذ  بلطملادبع نب سابعلا دلو :«مثقو

 .دعجلا ىبأ ونب :(«ديبعو

 نب ىلع دالوأ :«رمعو ديزو هتلادبعو رقابلا دمحم» :نيعباتلا ىف ةعبرألا ةلثمأ نمو
 دالوأ :«ةملس وبأو بعصمو ديمحو ميها ريإ» ."بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا

 نب ةيتع نب هللادبع دالوأ :«ةيجانو نوعو ةبتعو هللاديبع» .فوع نب نمح رلادبع
 .ةبعش نب ةريغملا دالوأ :')«روفعيو راقعلاو ةزمحو ةورع» .دوعسم

 دالوأ :«ةشئاعو نارمعو ىيحيو ىسيعو ىسوم» :نيعباتلا ىف ةسمخلا ةلثمأ نمو .
 ةركب ىبأ دالوأ :«ديزيو ملسمو هتاديبعو زيزعلادبعو نمحر لادبع» ؛هتلاديبع نب ةحلط
 .[ىفقثلا]

 ىسومو قاحسإو هتلادبعو ناهيلسو ءاطع» :نيعباتلا ىف ةتسلا ةلثمأ نمو
 ش .راسي ونب :«نمحر لادبعو

 تديزو ةزمحو هتلاديبعو هللادبعو ماس» :نيعباتلا ىف ةعبسلا ةلثمأ نمو

 ىلع نب ديزو ىلع نب هتاديعو ءرقابلا ىلع نب دمحم :نيعباتلا ىف ةوخإلا نمو» :مكاحلا ظفل )١(
 ١67 «نوعبات ةوخإ ءىلع نب رمعو

 .مهنع هللا ىضر .ىلع نب نيسحلا نب ىلع نيدباعلا نيز مامإلا مهوبأ -
 هتوخإ عم مزح نبا هركذ ,روفعيو [بوقعي] نساحملا طوطخم ىف ةءارقلا لمتحيو )١61( مكاحلا مولع (؟)

 ,روقعي :ريمألا هطبضو .مهنع هللا ىضر ناوضرلا ةعيب باحصأ نم ,ىفقثلا رماع ىبأ نب ةبعش نب ةريغملا ءانبأ ىف
 .(275/7 لايكإلا) .ىدسلا ليعامسسإ هنع ىور ةبعش نب ةريغملا نب -ءار واولا دعبو ءافلاب-



 0١ ةاورلاو ءالعلا نم تاوخألاو ةوخإلا ةفرعم .:نوعبرألاو ثلاثلا عونلا

 ا الا ا ا اااااا ا ا ا اااااا ا ااااااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا

 .رمع نب هللا دبع دالوأ :« نمح رلاديعو دقاوو -

 قاحسإو ىيحيو رمعو ميهاربإو دمحمو رماعو بعصم» :نيعباتلا ىف ةيناثلا ةلثمأ نمو

 (١)7صاقو ىبأ نب دعس دالوأ :« هشئاعو

 دلاخو دبعمو ىيحيو '''سنأو دمحم » : مهو نيريس دالوأ :نيعباتلا ىف ةعستلا ةلثمأ نمو

 .مهيلع مالكلا قأيسو «ةدوّسو ةرمعو ةميركو ةصفحو

 :مهو ّملِعلا لمح مهلك .ىراصنألا كلام نب سنأ ونب :نيعباتلا ىف ةرشعلا ةلثمأ نمو

 ةصفحو دبعمو ةماثو كلامو رمعو ركب وبأو ديزو هتلاديبعو هتلادبعو ىسومو رضنلا»

 نيرشعو ةئام ىلع ديزي امل الاثم «كلام نب سنأ دالوأ» تلعج تئش نإو .«ورمع مأو

 نب سنأ نع (مهدنع رطفي ملفإ اًموق راز نم) باب ىف ىراخبلا ىف نأل .نيعباتلا نم ةوخإ

 , قنب ىنتثدحف”:لاق "7“اًدلوو الام هقزرا مهللا” : هيفو .هل دك يبنلا ءاعد ركذ ا كلام

 هركذ ىذلا اذهو .“ةئامو نو رشعو عضب ٠ ءةرصبلا جاجَحلا مِدقَم ىبلصل نفد هنأ ا

 .كلذ ىلع ددعلا دازيو ,ءايحألا ريغ ءالؤه نأ ىضتقي ىراخبلا

 لاثم مهف .هينب نم ةرشع ىف كومريلاب لتق «سباح ّنِب عرقألا» نأ ىبلكلا ركذو

 .؟ال وأ ىباحص مهيف له :انل رهظي مل نكلو ,ةرشعلل

 نبا هركذ ام ,ةئام ثالثل هب ٌلْثِمو ىباحص دالوأ ةرثك ىف ركذُي ام بيرغ نمو

 -.دلو ةئاثالث هيلص نم ضرألا ىلإ عقو .هنع هللا ىضر «ليل ايأ» نأ ةمثيخ ىبأ

 هل ٌّىمس .صاقو ىبأ نب دعس دالوأ نم .تاوخألاو ةوخإلا نم ىمسم تيأر ام رثكأ :ىقارعلا لاق )١(

  دمحمو رمعو رماعو ميهاربإ :ةتسلا بتكلا ىف هدالوأ نم هنع ىور دقو .اًدلو نيثالثو ةسمخ ىزوجلا نبا

 ٠ .("50 :حاضيإلاو دييقتلا) ةشئاعو بعصمو

 )١( نيريس نب سنأ امأو ,ةاورلا نيريس ىنب ىف هيلع فقأ مو [سينأو] :مكاحلا مولع ةعوبطم ىف '

 .حالصلا نبا نتم ىف مهنم ةتسب ليثمتلا قأيو .ةتسلا دنع هثيدحف .كلام نب سنأ ىلوم .ىراصنألا :
 | ةزمهب : :ةئيمأ طبضو )١74/5( ىرابلا حتف هعم) .مهدنع رطفي ملف اًموق راز نم باب .موصلا باتك (5)

 : .الماك ثيدحلا ىورو ,597-54 (ىنايجلا ىلع ىبأل لمهملا دييقت) نم ,نون اهدعب ريغصتلا ءايو ةمومضم

 بدألا ىفو  تاوعدلا باتك ىف ىراخبلا هجرخأ هيلع قفتم ,سنأ مالك نم هدعب ام نود ,ءاعدلا ثيدحو

 .هنع هللا ىضر سنأ لئاضف ىف ملسمو - درفملا



 - هللا دبع» :هتوخإو «تايزلا نامسلا حلاص ىنأ نب ليهس» :ةعبرألا ةلثمأ نمو
 ."'«حلاصو .دمحبو - دابع هل لاقي ىذلا

 نيسحلا ىلع ابأ تعمس» :لاق «هتادبع ىبأ مكاحلا» نع هيورن ام ,ةسمخلا ةلثمأ نمو
 ,ةنييع نب دمحو ,ةنييع نب نارمعو ,ةنييع نب مدأ :لوقي ء.ةرم ريغ ,ظفاحلا ىلع نب 5 5 5 و ع 9-5 5 ىلا 2: 2.

 )١( ىبأ ونب .حلاصو ىيحيو-هللادبع وهو-دابعو ليهس مه امنإ .دمح همسا نم حلاص ىبأ دالوأ ىف سيل» :

: 
 «مهو وطو ءلمحمب ىبحي لديأف .حلاص

 .لماكلا ىف ىدع نبا نع ه0 ةرصبتلا ىف ىقارعلا هلاق

 «بلاط ىبأ نب ؛ ىلع» ٌةيار هعمو هينّي نم نوعبس هعمو لمجلا ةعقو دهش هنأ هريغ ركذو -

 ريدب ّلتق «ليل ىبأ نب نمحرلا دبع» نأ هخيرات ىف «ٌباَّرقلا» ركذو .هنع هللا ىضر
 ام .ىباحص دالوأ ةرثك ىف ركذي امو .مهّدجل اعبت انه مهتركذو .هل َنينب ةرشع ىف مجامجلا
 انديس ىلع اهيبأ عم تدفو «ةيركبلا هللا دبع تنب ةّيهْب » نأ نم «ظفاحلا ميعنوبأ » هركذ
 نيرشعو الجر نيعبرأ -اًدلو نيتس تدلوف” :تلاق ءاهدلولو اهل اعدف لكك هللا لوسر
 | ."7«هّللا ليبس ىف نورشع مهنم دهشتسا - ةأرم

 نب ٌديزيو ,طيسق نب هتادبع نب ديزي نب هتلادبع» ناوَحألاف :نيعباتلا دعب ْنَم امأو
 ادلو :«دمحو ليعامسإ» ؛اهتنع ىدقاولا ىور دق «طيسق نب هللادبع نب ديزي

 ؛«ةّيلع نب ميهاربإ نب ىعبرو ةّيلع نب ميهأ ربإ نب ليعامسإ» ؛بئذ ىبأ نب نم رلا دبع
 و/4١١1 -و/١١ «تهتنا .َنايِّبَضلا ىسوم ادلو :«كاسو '''جاحسم»

 نبا هجرخأو ,ىدروابلا هدئسأو .دانسإ ريغب (977- مقر) باعيتسالاب اهتمجرت ىف ريلا دبع نيا هركذ )١(
 ١15١(. مقر :ءاسن ءابلا فرح لوأ ق هةباصإلا نم) .ىدروابلا نع هدنم

 بيذهتلا بيذهت) عم ١60( :مكاحلا مولع) نم انه امو [حاجس] :نساحملا طوطخم ىف أرقت (0
 .(ل١١ 1-6 ١/27

 ركذي همتخ دقو ١67 ١07 (مكاحلا مولع) نم نيثالثلاو سداسلا عونلا ىلع نساحملا ىف ام لبوقو -

 .هتقو ىلإ .روباسين ءالع نم ةوخإلا



 00 ةاورلاو ءايلعلا نم تاوخألاو ةوخالا ةفرعم :نوعبرألاو ثلاثلا عونلا

 للا 00 0 2 ءاز
 .٠ «مهرخآ نع اوثدح : ةنييع نب ميهاربإو ,هلييع نب نايفسو

 ةصفحو دبعمو ىيحو سنأو دمحم )») :مهو نويعبات ةتس ني ريس دالوأ : :ةتسلا لاثمو

 طخب- هباتك نم هتلقنو .ىوستلا نمح رلادبع وبأ اذكه مهركذ «ةيركو[و/477]

 مهركذ اذكهو .نيعم نب ىيحي نع 8 كلذ ٌىورو - بسحأ ايف « ىنطقرادلا»

 عمس هنأ ,هنع انداتسإب (هخيرات) نم هيورن ايف ركذ نكل ("!(ةفرعملا) باتك ىف «مكاحلا»

 نب دبعم مهريكأو ءنيريس نب دمح :ةوخإ ةسمخ نيريس ىنب ركذي ظفاحلا ىلع ابأ
 تن .٠

 .202 نيريس تنب . ةصفح ا"'.هرغصأو «نب رس نبكالسن أو «ني ريس نب ىيحو «ني راس

 دقف الإو .ةنييع دالوأ نم نوروهشملا مه ءالؤه : ىقارعلا لاقو )١00( ثيدحلا مولع ةفرعم ىف مكاحلا )01(

 ركذي مو . .نوروكذلا ةسمخلا مهن ,ةعبس منمانل ىمس دقو ىسدقملا لا ديع مي .ةرشع مهنأ دحاو ريغ ركذ

 ركذي ملف مهنم ةعبرأ ىلع (ريبكلا خيداتلا) ىف ىراخبلا رصتقاو .مهريغ (ليدعتلاو حرجلا) ىف متاح ىبأ نبا

 ليق نإف ..ٌىرقملا نبا ركب وبأ هركذ ,دلخم عباسلاو ءالوكام نباو ىنطقرادلا هركذ ةنييع نب دمحأ سداسلاو .مدآ

 (بيذهتلا) ىف ىزملا هاكح اك نيقابلا نود مهنم اوثدح نيذلا مهنوكل نيروكذملا ةسمخلا ىلع فنصملا رصتقا امنإ

 ثدح دقو:انلق .مهركذف«ةسمخ مهنم ثدح نيزازخ ةوخإ ةرشع ةنييع ونب ناك ليقو»:لاقف مهضعب نع

 ميهاربإو نايفس دلاو .ىلالملا نارمع ىبأ نب ةنييع : (فلتخملاو فلتؤملا) ىف ىنطقرادلا لاق .اضيأ ةنييع نب دمحأ

 «نوثدحم مهلكو :لاقو (لاكإلا) ىف الوكام نبا مهركذ اذكو .نيثدحملا ,ةتييع ىنب دمحأو دمحو مدآو نارمعو

 .(١؟5/6 لاكإلا) عم (5598 حاضيإلاو دبيقتلا)

 .[سينأو] :ةعوبطملا ىف عقوو )١017( مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم (؟)

 تكسو «نيريس تنب ةصفح مهرغصأ نأ نم ىروباسينلا ىلع وبأ ظفاحلا لاق ام» :ىقارعلا دييقت ىف ()

 نإف ءباوصلا وهو . .سالفلا نب ورمع وبأ لاق اك ,نيريس نب سنأ مهرفصأ افإو ءديجي سيل .ءفنصملا هيلع

 دمحأ نب دمحمو دمحأ لوق ىف ىفوتو .همالك ىزملا رّدص هبو :نامثع .ةفالخ نم تيقب تسل دلو هنأ روهشملا

 ىلعو .نيعست وأ ةنس نيعبس امإ تشاعو ,ةئامو ىدحإ ةنس تيفوت اهنإف ةصفح امأو ..ةئامو ني رشع ةنس ىمدقملا

 .(7994) «.ملعأ هللاو .سنأ نم ريكأ ىهف ريدقت لك

 0س ا1لييبل ري[ ربا ا

 : نساحملا

 .ور/ « .تهتنا .ةرشع مهنأ .هريغو قيفي رصلا ركذ : :ةدئاخ *

 ةدايز مدقت دقو ,ةعبس 'نيريس تنب ةيرك عم اونوكي نأ اذه ىضتقمو :ةدئاف فت

 .و/1 «تهتنا .ةعستلل مهب انلثمو «مهنم نينثا



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 0
 باس سس سس ا
 و

 قا لوسي نأ ,كلام نب سنأ نع .ءسنأ نع ءىنحي نع دمحم نع يور دقو : :تلق

 الث ىأ : لاقف مهضعب اهب ىياع ةبيرغ هذهو ' "'«اورو ابعت ءاقح اًقح كيبل” :لاق يك

 ؟*ضعب نع مهضعب ىَوَر ٍةوخإ

 هيخأ نع ىيحي هيخأ نع دمحم نع : :ناسح نب ماشه نع ,ىزمرهمارلا دانسإب ٠ .لصافلا ثدحملا ىف )١(

 نع نيريس نب ىيحي نع ناسح نب :ماشه دئاوز ىف هلثمو 1١65( ف 11؟4) كلام نب سنأ نع نيريس نب سنأ
 نيريس نب دمحم نع :ىسدقملا رهاط نبا جيرخت ىف هاور «ىدادغيلا روصنم ابأ نأ ركذو ىقارعلا هلقن .سنأ
 مهنوك نم فنصملا ه هركذ ام روهشملاو :ىقارعلا لاق .سنأ نع سنأ هيخأ نع دبعم هيخأ نع ىيحي هيخأ نع

 .(نساحملا) ةدئاف رظناو 4٠(. دبيقتلا) ةثالث
 3 لل #آ آ

 : نساحملا © .

 روصنم ىبأل هجيرخت ىف «ىسدقملا رهاط نب دمحم لضفلا وبأ ٌظفاحلا» ركذ :ةدئاف»
 ىبحي هيخأ نع دمحم : : ضعب نع مهضعب نيريس ىنب نم ٍةعبرأ نع ثيدحلا اذه ىدادغبلا

 .كلام نب سنأ نع .سنأ هيخأ نع دبعم هيخأ نع

 نع ىور .ىراصنألا ديعس نب ىيحي : وهو رظن هيف هيف نكل قبس ام بيرق ىل عقوو
 ناضمر ماص نم”: ىبنلا نع بويأ ىبأ نع .تباث نب رمع نع ديعس نب دعس هيخأ
 هيخأ نع ديعس نب هبر دبع نع ةعيهل نبا هاورو .''”ثيدحلا «..لاوش نم اتس هعبتأ مث
 ءامهنيب عمج اذإف .دعس هيخأ نع هيوري ةقباسلا ةياورلا ىف ىحيف ٠ .تباث نب رمع نع ىبحي
 .دعس هيخأ نع ىيحي هيخأ نع هبر دبع ٠ ,ضعب نع مهضعب ىور .ةوخإ ةثالث هيف ناك

 ةدحاو ةياور ىف كلذ عقي ملف ؛نيتياورلا نيب عمملاو بيكرتلا ةهج نم .كلذ ىف رظنلاو
 .هيلع ٌتفقو اميف

 ريغ نم ةعبسلا لاثمو ,نيعباتلا ريغ نم ةتس لاثم انه ركذي نأ انبتر ام ىضتقمو
 -لاثم - ةباجصلا ىف اومدقت دقو ءنّرقم ونب ةعبسلا لاثم ىف روكذملا نإف - نيعباتلا

 ةتس مايص بابحتسا باي ,مايصلا باتك) ىف ملسم هجرخأ ,هنع هللا ىضصر .ىراصنألا بويأ ىبأ ثيدح )1(

 ىخأ ,ىراصنألا - سيق نب ديعس نب هللا دبعو رفعج نب ليعابسا ةياور نم (ناضمرل اعابتإ لاوش نم مايأ

 نع ,ىراصنألا - سيق نب ديعس نب دعس نع مهتئالث كرابملا نب هلأ دبعو ريف نب هللا دبعو - ديعس نب ىبيح

 1114/1١64( ح) هعفري .بويأ ىبأ نع .ىجرزخلا ثراحلا نب تباث نب رمع



 010 ةاورلاو ءالعلا نم تاوخألاو ةوخإلا ةفرعم :نوعبرألاو ثلاثلا عونلا

 1 ااا ا ا ا ا ا ااا يي

 , ىسعقفلا ىعبر نب ءاربلا» دالوأ :ةينابثلا لاثم ؛اذك ةعبسلا لاثم ..اذك ةتسلا -

 ءزجلا بحاص - «ةفرع نب نسحلا» دالوأ : ةرشعلا لاثم ..اذك ةعستلا لاثم .«رعاشلا

 «ملسم نب ةبيتق»و .ةرشعلا ءارسأب مهامس دالوأ ةرشع هل ناك : ميعن وبأ لاق - روهشملا

 ةيواعمو رواسمو' دايزو نمحر لادبعو هللا ٌدبعو حلاصو ورمع» :هتوخإو ء.ناسارخ بحاص

 دحألا لاثمو .اًيدح مه ركذو .(روباسين خيرات) ف «مكاحلا» مهركذو .«رارضو دامحو

 « ىدادغبلا جرفلاوبأ» مهركذ ؛ةحلط ىبأ نب هللادبع ونب : رشع ىنثا لاثمو ..اذك رشع

 , هللادبعو دمحمو قاحسإو بوقعيو ليعامسإو ميهأ ربإو ديزو ريمعو مساقلا مه» :لاقف

 .ملعلا هنع لم مهلكو :«ميعن وبأ» لاقو .نآرقلا أرق مهلكو : لاق .«ةرامعو رمعمو رمعو

 دلو نمبو» :لاق (فراعملا فئاطل) هباتك ىف «فسوي وبأ ىضاقلا» هركذ ام ةئاملا ٌلاثمو

 ةفيلخو «ىثيللا ريمع نب هللا دبعو ,ىمشاهلا ناييلس ْنب رفعج :دولوم ةئام مالسإلا ىف هل

 نب زعملا نب مي » نأ ("!(ناوريقلا رابخا) هباتك ىف «دادش نبا» ركذو .«ىدعسلا نبا

 ترثك .نيذلا ءافلخلا نمو . .ةئام نم رثكأ نيئبلا نم فلخ ىفوت ا «ةيقيرفإ كلم : سيداب

 .اًننب نيرشعو ءاّنبا نيسمحو فين نع تام هنإ لاقيو « هللا ىلع لكوتملا» مهدالوأ

 دفو «رماع نب ىمرضح» نأ :اهنمف .قباسلا ٌبيترتلا اهيف مّرقلم ريغ دئاوف هذهو

 لاق (ةباحصلا) باتك ىف «ىنيدملا ىسوم وبأ» هركذ ايف لكي هللا لوسر انديس ىلع

 هل مع نبا هل لاقف ,مهثروف اوتاف ةوخإ ةرشع هل ناكو : (ىلامألا) هباتك ىف «ىلاقلا»

 :لاقف ؟الذج اًنعان تحبصأف كتوخإ َتثرو .ىمرضحاي كلثم ْنَم :ءْرَج هل لاقي

 الذجج اعان تحورت ىنلأ اللج لقي مو ٌءْرَج لوقي
 الجَع اهلثم تيقالف .كرِج ابنك اهب ىنتيرزأ تنك نإ

 راد ىف عبط «نايعألاو كولملا نم برغملا دالب رئاس ىفو اهيف نميف «ناوريقلا رابخأ ىف نايبلاو عمجلا» )١(

 .م15ا١ ةرهاقلاب فراعملا



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم ما

 نمحر لادبعو نانسو ديّوسو ليقعو لقعُم :هتوخإو ءْنَّرَُم ني نامعتلا» :ةعبسلا لاثمو
 ْ 3 هللا لوسر اوبحصو اورجاه ةوخإ ةعبس «نوينزملا نّرَقم ونئب - انل مسي ب مل عباسو -

 | :ليق دقو .مهريغ ةمركملا هذه ىف - ةعامجو ريلادبع نبا هركذ ايف - مهكراشي ملو

 هلك قدنخلا اودهش

 ةعبسلا ىلع داز اب لوطن ملو .مهددع رادقم ىف فالخ هيف ام ةوخإلا ىف عقي دقو
 .ملعأ هللاو ؛"'اتهاه انضرغ ىف هيلإ ةجاحلا مدعلو .هتردنل

 ف مت د
- 

 )١( نم هحيحص ىف ملسم ئور امل ةعبس مهنوك رهتشا امنإ :لاقو .ىقارعلا ىصقت اميف ةعبس نم رثكأ مه '
 اكرم اهمطل .ةدحاو ريغ مداخ ال ام نرقم نب نم ةعبس عباس نت ديأر دقل ” :لاق ,نرقم نب ديوس ثيدح

 حاضيإلاو دييقتلا) ' .اهقتعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأف 8١"(

 هديع مطلي نم ةرافكو كيلاملا ةيحص باب ,ناعألا باتك ىف ,هنع هللا ىضر ديوس ثيدحو
 .(لمو-11619) حا

 نينامث امهدلوم نيب ام دعابت ناوخأ هفّرَط نمو» :ريبكلا هرصتخم ىف ايركز وبأ لاق] :غ شماه ىلع (1)
 ش . دشأر ونب : مهو .ةدحاو نطب ىف اودلو ةوخإ ةعبرأو .«هقادبع هوخأو ءىِذَيَّرلا ةديبع نب ىسوم» اهو ,ةنس
 74١-860 ىقارعلا دييقت رظناو .[خيشلا طخ نم «مهوخأو ليعاسإو رمعو دمحم. :ىملسلا

 | اّركق تقفاو ةملك .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ» : ىمرضح لاقف ءوه اجنو :مهربق تراصو-
١ 
 !«اًدقح تقبأو .

 دلو” : هلك هللا لوسرل لاق «ىرقنملا مصاع نب سيق» نأ « ىطاشرلا » هركذ أم اهنمو

 -_- لدو ؛اوُمَسي نأ لبق اوتام مهنأل ,ملعأ هللاو اذه ناكو «“اًدجأ مهم تيمس ام نونا ىل

 ١ و/6١١ - و/4١١ .«تهتنا .هدالوأ ةرثك ىلع كلذ

 /.ثلاث نيتيبلا عمو .ظفللا ىف رّيسي فالخب 28/١. ديرد نبا نع .ىلاقلا ىلع ىبأل ىلامألا )١(

 .(3247) ىقارعلا دييقتو .دادغبي ىنئملاط (394 :ديرد نبال قاقتشالا) ىف هرظناو



 نوعبرألاو عبارلا عونلا
 ءانبألا نع ءابآلا ةياور ةفرعم

 هنبا نع .بلطملادبع نب سايعلا نع هيف انيور .باتك كلذ ىف «ظفاحلا بيطخلل »و

 .'"”ةفلدزملاب نيتالصلا نيب عمج [ظ/91] لكي هللا لوسر نأ”: اههنع هقا ىضر .لضفلا

 : اهنم ثيداحأ ءناتقث اههو .« لئاو نب ركب » هثبا نع «دواد نب لئاو» نع هيف انيورو

 نع مدس نب ديس نع ىرخزلا نع ,ركب دنبا نع دواد نب لئاو نع ةنيبع نبا نع
 .“ةقثوم ٌلجّرلاو َدَقلَعُم ديلا نإف لامحألا اورخأ” :كلك هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ
 ("!هيبأو ركب ةهج نمالإ .هملعن ايف يك ىبنلا نع ىو ريال :«بيطخلا» لاق

 ,ىنع تنأ ىنتئدح : لاق ىبأ ىنث ا لاق « ىميتلا ناميلس نب رمتعم» نع هيف انيورو

 ."«ةحر ةملك حيو” :لاق .نسحلا نع .بويأ نع

 .اعاونأ عمجي فيرط اذهو

 دمح رفعج ىنَأ هنبا نع ,7ٌرقملا ىرودلا رَمْع ِنب صفح ٌرمع ىبأ» نع هيف انيورو

 ًأطوملا ىف ثيدحلاو (2888/7 عماوجلا عمج) ىف اههتع. هلا ىضر سابعلا نب لضفلا دتسم رظنا )١(

 .مهتع هللا ىضر ءىراصنألا بوبأ ىبألو ديز نب ةماسأل نيحيحصلاو

 ةريره بأ ن نع سلا ري باي هبدألا 4 ك دئاوزلا عمجي) ق ىلعي ىبأ دئاوز عم 2009 ثيغملا حتف)

 ٠١9/4. «ةقلعم ديلاو ةقثوم لجرلا نإ» ظفلب ءاعوفرم

 اهقحتسي نمل لاقت :ليوو .هل ىثريو هيلع مخرتيف اهقحتسي ال ةكلهم ىف عقو نمل لاقت ةملك حيو :ليق (')
 راوتألا قراشم) ٍباذع باب ليولاو ةمحر باي حيولا :هنع هقا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لاقو ..هيلع محرتي الو

 ةفدلؤمب ]1

 .جبدملاو ءرغاصألا نع رباكألاو ,هسكعو .ءانبألا نع ءابآلا ةياور ىأ :ىراصنألا ايركز خيشلا لاق (؟)

 (ىه/ا ةرصبتلا :ىقارعلا ةيفلأ حرش ىلع ىقابلا حتف) نايستلا دعب ثيدحتلاو

 ' رمع نب صفحل ءاهوحن وأ اًثيدح رشع ةتس .هاور امم .بيطخلا باتك ىف ام رثكأو» :ىواخسلا لاق (6) .

 ١(. 77/7 :ثيغملا حتف) دمحم رفعج ىبأ هنبا نع - ىئاسكلا بحاص - ّىرقملا ىرودلا

 شر



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم همم

 ام ّرخآو .ةنبا نع بأل هانيور ام ٌرثكأ كلذو .كلذ وحن وأ اًثيدح ًرشع ةتس « صفح نبا
 ىبأ ظفاحلا نب ميحلا دبع رفظملا وبأ» هينثذدح ام ءاذهع هبرقأو عونلا اذه نم هانيور
 ٌتأرق ايف ىنع ىدلاو ىنأبنأ» :لاق هظفل نم .''اهب - هللا اهمحر - «ىزَوَرْملا دعس
 ' ىبأ نع هدانسإب ركذف ؛هلصأو هظفل نم ميحرلا دبع رفظملا وبأ ىدلو ىئئدح : :لاق ,هطخب
 ' عم ناطيشلل ةَدَرَطم هنإف لقبلا مكذدئاوم اورضحأ» :لاق 2 هللا لوسر نأ ةمامأ
 .*«ةيمستلا

 هنأ لك هللا لوسر نع ةشئاع نع قيدصلا ركب ىبأ نع هانيور ىذلا ُثيدحلا امأو
 نب ركب ىبأ نع وه امنإ .هاور نمم ٌطلَغ وهف «ءاد ّلك نم ءافش ءادوسلا ةبحلا ىف» :لاق

 .سايق ريغ ىلع .ىازلاب ,ىزورم :اهيلإ ةبسنلا «ناجهاشلا ورم» ةدلبب ىأ ءاهب )١(
 .(198/7 بابللا) ىف (ىذورلا ورملا) رظناو

 دعس ىبأ هدلاو نع ىناعمسلا ميحرلادبع رفظملا ىنأ هخيش نع حالصلا نبا ةياور ىلع ىقارعلا دييقت ىفو
 :لاق «لقبلا مكدئاوم اورضحأ» ثيدحل

 .ساورلا ةملسم نب ءالعلا ةياور نم (ليذلا) ىف هاور ,دعس وبأ .ىاعمسلاو .هدانسإ ركذ فنصملا مهيأ دقو»
 ركذ دقو .هيلع تكسو ةلعلا عضوم هنم فنصملا مهبأف ؛عوضوم ثيدح وهو .هعفري ,ةمامأ ىبأ ىلإ هدنس ركذو
 .ىنعم ىأ ىف .هلاح ّمِلَع دحأل عوضوملا ثيدحلا ةياور لحي ال هنأ :نيرشعلاو ىداحلا عونلا ىف فنصملا
 ىف نابح نب متاح ويأ هاور دقو :عوضوم هنأ ظافحلا نم ٍدحاو ريغ ركذ ثيدحلا اذهو ؛هعضو نايبب اًنورقم الإ
 .تاعوضوملا تاقثلا نع ىِوُري' :هيف لاقو .دانسإلا اذهب ءساورلا ةملسم نب ءالعلا ةمجرت ىف (ءافعضلا)
 نبا ركذو .ثيدحلا عضي ناك :رهاط نب دمحم لاقو .ىور ام ىلابي ال وس ٌلجر ناك :ىدزألا حتفلا وبأ لاقو
 نإو عوضوم هنأ ىري ال هنأب فنصملا نع باجي دقو : هل لصأ ال: :لاقو تاعوضوملا ىف ثيدحلا اذه ىزوجلا
 ,هرصع ىف تاعوضوملا عمج نم ىلع ركنأ فنصلا نأ مدقت دقو ,هعطوب فرتعا ام هنأكف .عاضو هدانسإ ىف ناك
 ("غ/-4 دييقتلا) ..ملعأ هللاو .ىزوجلا نبا ىلإ كلذب ريشي .عوضومب سيل ام اهيف لخدأف

 .(ةالك# تدا0/9١٠ :نئبهذلل لادتعالا نازيم) ىف «ساورلا ةملسم نب ءالعلا» هعم رظناو
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 ظ// ١١١ «تهتنا - تاعوضوملا ىف «ىزوجلا نبا» .هركذ ثيدحلا : : ةدئاف»

 .ةمعطأ : ىناكوشلل ةعومجملا دئاوفلاو 198/١, لقبلا لضف باب :ىزوجلا نبال تاعوضوملا -
 ها كدلقلا



 01 ءانبألا نع ءابآلا ةياور ةفرعم :نوعبرألاو عبارلا عونلا

 ؛ *«قيدصلا ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نب هللا ٌدبع» وهو ,ةشئاع نع قيتع ىبأ
 اوكردأ ةعبرأ فرعن ال» :«ةبقع نب ىسوم» [,/44] مهيف لاق نيذلا مه ءالؤهو
 هنباو ءهابأو ,قيدصلا ركب ابأ :ركذف.'7 «ةعبرألا ءالؤه الإ مهؤانبأو مه لكي ّبنلا

 .""هلعأ هللاو ؛قيتع ابأ ادمحم هنباو .نمحر لاّدبع

 ف ا ا

 )١( .(*2ا/دييقتلا) هدنم نبال ,ةباحصلا ةفرعم نم ىقارعلا لقن ىف ةبقع نب ىسوم لوق ىلع لباق -
 .ىساف نبا طخب (غ) شماه روكذملا لصألاب ةيناث ةلباقم غلب مث .عامسلا لصأب ةلباقملا تغلب (؟)

 : نساحملا *

 نب رمع :هيفو .ةشئاع نع قيدصلا ركب وبأ :(هدنم نبال جرختسملا) ىف :ةدئاف»

 ,ةشئاع هتنبا نع ىور قيدصلا نأ «ىزوجلا نبا» ركذو .هنبا هللا دبع نع باطخلا

 مدقت دقف ,ثيدحلا كلذ نم تذخأ قيّدصلا ةياور تناك نإف .نامور 1 اهُمأ اهنع تورو

 .مهو هنأ

 اهيخأ نبا نع ةزمحو سابعلا ةياورو .هللا دبع هنبا نع سابعلا ةياور ركذو
 .بألا ةلزنمب .معلاو ؛ِِْلك هللا لوسر

 .رظن ليثمتلا اذه ىفو

 نبا نع لبنح ْنِب قاحسإو .راكب نب ريبزلا هيخأ نبا نع ىريبزلا بعصم ىورو

 ' ىبأ نب هتلادبع نب ليعامسإ هتخأ نبا نع كلام ىورو .لبنح نب دمحم نب دمحأ هيخأ ١
 : و/١١ .«تهتنا . سيوأ



 نوعبرألاو سماخلا عونلا

 ٍءابآلا نع ءانبألا ةياور' ةفرعم

 .باتك كلذ ىف «ظفاحلا ىلياولا الرسن ىبأ » لو

 :ناعون وهو .دجلاو بألا هيف ّمَسُي مل ام همهأو

 نع هيبأ نع .ءبيعش نب ورمع» وحن .دجلا نع بألا نع نبالا ةياور : اهدحأ

 نب دمحم نبا وه بيعشو .دايج تايهقف اهرثكأ ةريبك ةخسن ٍدانسإلا اذهب هلو .«هٌدَج

 دجلا ٍقلطمل المح ,هثيدحب !'!ثيدحلا لهأ رثكأ جتحا دقو .صاعلا نب ورمع نب هتلادبع

 نم محلا رهظ امل ءبيعش دلاو دمحم 'اهنبا نود «ورمع نب هللادبع» ىباحصلا ىلع هيف

 ةيرق ىلإ بسن .فورحلا رخآ ءايلاب ىلياولا ىزجسلا دمحأ نب متاح نب ديعس نب هللا ديبع ءرصن وبأ] )١(
 (غ) شماه نم [لئاو نب ركب نم ناك ليقو ه 444 ةنس تام ظافحلا دحأ .لياو :اه لاقي ناتسجسب

 .(767/19 بابللا) عم

 :(غ) شماه ىلع )١(

 [ريشي نبا فالخلا لقن دقو .هب اوجتحي مل مهنم لقألا نأ هنم مهفي «ثيدحلا لهأ رثكأ جتحا دقو» :هلوق]
 نب ورمع ىنربخأ - ىوارلا - لاق اذإ امأو :(عمللا) هباتك ىف ىزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا لاق] :ةرطلا هعمو

 نب هللا دبع نب دمحم وهو ىفدألا هدج نع كلذ نوكي نأ لمتحيف لكك ىبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش
 دانسإلا لمتحي هنأل هب جتحي الف ؛اًدنسم نوكيف ىلعألا.هدج نع كلذ نوكي نأ لمتحيو .السرم نوكيف ءورمع

 «ريشب نبا» هلاق .هب جتحي ذئنيحف ,ىلعألا هدج نع الإ ىوري سيل هنأ تبثي نأ الإ ,هتابثإ زوجي الف لاسرإلاو

 ريغ نم المتحم وأ ,لسرملا ىف اًضن وأ .دنسملا ىف اًضن نوكي نأ نم دراولا ظفللا ولخي ال :لوقي هريغو .هحرش ىف
 لمتحا نإو .هيلع لمحي لاكشإ الف لاسرإلا ىف وأ دانسإلا ىف اًصن ناك نإف :رهظأ اهدحأ ىف نوكي وأ .روهظ
 دانسإلا ىف ناك نإف .رهظأ دانسإلا مدع ىف ناك اذإ هيف كش الو .تالسرملاب قحلأ اًيواستم الاهتحا ثيدحلا

 انهاهف هكردأ هنأ ملع نإو ؛تالسرملاب قحلأ .هيف كش وأ هنع ىور نم كردي مل ىوارلا نأ ملع نإف .رهظأ
 .[؟ رهظألا ىلإ اًرظن تادتسملاب وأ ؟لقألا ىلع لمحلا ىلإ اًرظن تالسرملاب قحلي له :فالخلا

 .قايسلا سيلو [دمحم هيبأ نود] :(ص) ىو (ع .غ) نم (؟)
0 



 06١ ءابآلا نع ءانبألا ةياور ةفرعم :نوعبرألاو سماخلا عونلا

 .”كلذ هقالطإ

 :نساحملا *#

 عفت ركف دئنيحو «و رمع نب هقلادبع » نييعت ثيداحألا نم ة ةلمج ىف عقي دقو : : ةدئاف »

 :هلوق ىف « مزح نبا» ىلع در ةلمج كلذ نم تبتك تنك دقو .بيعش دلاو دمحم ٌةدارإ

 عيب لحي ال” :ثيدح ركذف - “ناشيدح الإ ,حيحص ٌثيدح بيعش نب و رمعل سيل

 لحي ال” ثيدح ركذو .«ورمع نب هللا دبع » هيف قع هنإف :هرخآ ىلإ “ .."7تلسو

 نب رمع نب هللا دبع نع دهاجي هاور هنإف .هرخآ ىلإ “..""هبهو ايف عجري هنأ بهاول

 هيبأ نع بيعلش ني ورمع ثيدحب جتحا نم ىلإ ٌترشأو ." 'سابع نب هللا ٍدبعو باطخلا

 ّلوق ٌتركذو ؛مهريغو «ٌىراخبلاو .ىنيدملا نباو ,ىديمحلا» :نيثدحملا نم هَّدَج نع

 عفان نع بويأك وهف دقي بيعش نب ورمع نع ىوارلا ناك اذإ"“ : «نايفس نب نسحلا»

 ورمع ىلع هِصْمْع نمو كلذ فلاخي امم .«ىعفاشلا» نع ءاج ام ٌتركذو .“رَمُع نبا نع

 مل اذإ هب ٌتججتحا امير” :«دمحأ» نع ءاج امو .هب جاجتحالا ىلع لدي امو ,بيعش نب

 “.هريغ بابلا ىف نكي

 اهب ٌجاجتحالا ,نيثدحملا ٌروهمج هيلع ىذلا ٌباوصلاو
 : © 2 ع
 -«ٍبيعش» كردا دقو .

 نم “كدنع سيل ام عيب الو نمضي ملام حبر الو عيب ىف ناطرش الو عيب الو فلس لحي ال” ثيدح )١(

 .دمحأ دنسمب ورمع نب هللا دبع دنسم ىف ءاًعوفرم ىرمع نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ةياور

 .كردتسملاو هجام نباو ىئاسنلاو ,حيحص نسح :لاقو ,ىذمرتلا عماجو دواد ىبأ ننسو

  .حيحص نسح :لاقو ىذمرتلا عماجو ءدواد ىبَأ نئسو ءدمحأ دنسم ىف (5)

 يم ف عجري نأ دحأل لحي ال باب) ىراخبلا حيحص نم ةيملا باتك ىف ءاًحوفرم ,سابع نبا ثيدح )2

 حتف هعم) .سابع نبإ نع ةمركع نع بويأو ءسابع نبا نع بيسملا نب ديعس نع ةداتق ةياور نم (هتقدص وأ

 ١(. 58/6 ىرابلا

 ركيوبأ انثدحل :لاق .ىنطقرادلا ىلإ دانسإلاب ىمالسلا عفار نبا ىقتلل (ةيثيدح دئاوف) ىف (8)

 :لوقي :لاق ؟ائيش هيبأ نم عمس بيعش : لبنح نب دمحأل تلق :لاق قارولا ىلع نب دمحم ان ,ىروياسيتلا
 ركب ابأ تعمس : ىنطقرادلا لاقو .هنم عمس هارأ ,معن :لاق ؟ورمع نب هللا دبع نم عمس هوبأو :تلق .ىبأ ىنثدح

 نم بيعش نب ورمع عامس حص دقو ءورمع نب هللا دبع نب دمحم نب بيعش نب ورمع وه :لوقي ىروباسينلا

 ب//4 «.ورمع نب هللا دبع هدج نم بيعش عابسو .هيبأ
 :-ىنيدملا نيا ىلبعو لبتح نب دمحأ تيأر :ريبكلا خيراتلاب بيعش نبو رمع ةمجرت ىف ءىراخبلا لاقو
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 ,ةنسح ةريبك ةخسن دانسإلا اذهب ىور :«هدج نع هيبأ نع ,ميكح نب زب » وحنوا

 0 .2( *ىريسقلا' ةديح نب ةيواعم» وه هدجو

 0 25 و م 5 .٠

 - !'ىمايلا بعك نبورمع)» :هدجو ؛«هدج نع ,هيبأ نع ءفّرصُم نب ةحلط» و

 ** .«ورمع نب بعك لاقيو

 .[ملسي مل ىلهاجف .ةديح هوبأ امأو .ةبحص هلو ملسأ .ةيواعم] :(غ) شماه ىلع )١(
 .[هيبأ نع هثيدحب درفنا ,دنسلا اذه ركني نايفس ناكو .ياحص بمك نب ورمع] () شمام لع قشز

 نساحملا ةدئاف ىف ىأي

 قطقرادلا اهقاس محم وهو هتجوز عماج نميف ةصق كلذ ىفو .ورمع ّنب هللاّدبع -
 فينصتلا ىف طوسبم كلذو .مالكلا مهفي اًريبك ناك هنأ ىلعو كلذ ىلع لدت  هريغو '

 هيبأ نع بيعش نب ورمعب جاجتحالا ىف .هدهج شعب دقانلا لذب) هتيمس ىذلا فيطللا
 ظو/1١١ «.تهتنا . هيف رظنيلف (هدج نع

 :نساحملا *

 فالخب اًقلعم ةخسنلا هذه ثيداحأ نم اًئيش ركذ ,هباتك ىف «ىراخبلا» :ةدئاف»
 ضعبلو .لاسرإلا مهوي ىذلا سابلإلا مدعلو .اذه .هذه حيجرتب ليقف .ىلوألا ةخسنلا
 واق «.ت تهتنا - حيجرقلا نم ةدحاو لكل ام هيف ْنيَب مالك كلذ ىف نيرخأتمل

 .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ةخسن :ىلوألا ةخسنلاب ىنعي -

 ىف (هنَئَس) ىف لاق دواد ابأ نأ ةهج نم ءرظن اهيف ةقيرطلا هذه نكل :ةدئاف

 .لوقيو هركني ناك - اومعز - ةنييع نبا :لوقي لينح نب ٌدمحأ تعمس :ءوضولا ثيدح
 3 ٠ (7؟هدج نع هيبأ نع ةحلط ؟اذه شيأ

 .هدج نع هيبأ نع بيعش نيورمع ثيدحب نوجتحي انباحصأ ةماعو ديبع ابأو هيؤهأر نب قاحسإو<
 ثيدح نوركاذتي ملعلا لهأ خويشو ةمئيخ وبأو دمحأو نيعم نباو ىلع عمتجا» : :لاقو «..ورمع نب هللا دبع

 :بيذهتلا بذهت) رظناو اا لا ريبكلا خيراتلا) «ةجح دنأ اوركذو هوتبثأ ءبيعش نب ورمع
 .(108/7 ثيفملا حتفو 15 437/5 ةرصبتلاو 8٠ تاغ

 )١( :الاق ء.دلسمو ىسيع نب دمحم ىنثدح لَو ىبنلا ءوضو ةفص باب .ةراهطلا ك .دواد ىبأ نتس -
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 نإ :نايقسل تلق :لوقي ىنيدملا نبا هلع ٌتعمس :«ىمرادلا ديعس نب ناهثع » :لاقو -

 ركنأف .ًاضوت لك ىبنلا ىأر هنأ هّدَج نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط نع ىوري اي

 ىدهم َنبا ٌتلأسو : ىلع لاق .هِلك ّىبنلا ىقل ةحلط ٌدَج نوكي نأ ّبجعو ,كلذ نايفس

 لاقو .ةبحص هل تناكو ءورمع نب بعك وأ ءبعك نب ورمع :لاقف ةحلط دج بسن نع

 ىبنلا ىأر ءهّدج نع ءهيبأ نع فّرصُم نب ٌةحلط :نيعم نب ىيحيل تلق :ىروّدلا ٌسابع
 هل تسيل :نولوقي ةحلط ِتيب ّلهأو .هآر دق نولوقي نوئّدحملا : ىيحي لاقف ؟ لك
 .فرصم نب ةحلط ّدَج نإ ثيدحلا باحصأ ضعب لاقو : (باعيتسالا) ىفو .ةبحص
 و/1١١/ «.تهتن هنا -' الو رمع نب رخص

 «...هسأر حسمي لَك ىبنلا ثيأر» :لاق هدج نع .هيبأ نع ءفرصم نب ةحلط نع .ثيل نع .ثراولا دبع انث -

 ج) هركذف .لوقي لينح نب دمحأ تعمسو :دواد وبأ لاق .هركنأف ىيحي هب تئدحف : :ددسم لاق ثيدنما
 اثيل نإ :نايفسل تلق :لاق .ىنيدملا نبا ىلع نع متاح ىبأ نبا دنشأ (ليدعتلاو جرجلا) ىفو ما

 نوكي نأ هنم بجعو نايفس كلذ ركنأف «. ار قع ىلا لأ هذج نع هيأ نص فسم ب ةحلط نع ىو

 .(هتاور ىف همالكو ملعلاب ةنييع نب نايفس ةفرعم ىف )8/١ «.لَي ىبنلا ىقل ةحلط دج

 دقو «ملعأ هقاف ءورمع نب بعك :هريغ لاقو» ١948(: مقر .باعيتسالا) ىف ربلا دبع نبا ةرابع مات )١(
 قب ىف «مزح نبا» ركذ ةرهمجلاب نادمه ىنب بسن ىفو .«نادمه نم نطب «ىمايلا بعك نبورمع » مساَي هل مجرت

 اًدمحم ىمسي نبا ةحلطلو :لاقو .«بعك ني ورمع نب فرصم نب ةحلط» :ىنادمطا ىمشجلا ىفصأ نب ماي
 .دهزلاو ةقثلا ةياغ ىفف .ديبز همع نباو ةحلط امأو .ثيدحلا فيعض

 دج- ىمايلا بعك نب ورمع ىف رجح نبا لاحأ , ةباصإلا ىو . (رئاخذ ىلوأ ط 57-) باسنألا ةرهمج

 ىف كلذك لاحأ ءبيذهتلا بيذهت ىفو .همسا ىف نيلوقلا ىلع رضتقاو «ورمع نب بعك» ىلع -فرصم نب ةحلط

 تيأر :لاق هنأ روكذملا ثيدحلا ىف :تلق» : فاضأو .هيف ةنييع نبا لوق نم ىكح ام لقنو ءبعك ىلع ورمع
 نب ورمع هنأب ناطقلا نبا مزجو ءورمع نب بعك هنأ ةعامج حجر دقف ةحلط دج وه ناك نإف ؛أضوتي لي ىبنلا
 هنأل ةيحص هل تبثت ال هدجو لوهجم هوبأو لوهجم وهف ,فرصم نبا وه سيل روكذملا ةحلط ناك نإو .بعك

 دمحم وبأ ىمايلا بعك نب ورمع نب فرصم نب ةحلط امأو (/40مقر )291١/8 ثيدحلا اذهب الإ فرعي ال
 ميلس ىبأ نبا وه .هنع ىوارلا«ثيلو .ه١١؟ ةنس ىفوت ةتسلا دنع هثيدح ...قثومف ءاهئارق ديس ىفوكلا

 : له 147 ىفوكلا
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 - ىلبنحلا هيقفلا «ىميمتلا باهولا دبع '”جرفلا ىبأ» ةياور كلذ يفرظأ نمو
 هئابآ نم ٍةعست ىف هيبأ نع - ىوتفلاو ظعولل ةقلح روصنملا عماج ىف دادغبب هل تناكو

 قءارقب «ىروباسينلا ىلع نب "دمحم نب ديؤم نسحلاوبأ خيشلا» كلذب ىربخأ .ءاقَسن
 انأ :لاق ءانيلإ هياتك ىف "'ىنابيشلا دمحم نب نمحرلا دبع روصنم وبأ انأبنأ لاق ءاهب هيلع
 :لاق :ىلع نب دمحأ ركبوبأ ظفاحلا

 نب ناييلس نب ثيللا ني دسأ ني ثراحلا نب زيزعلا دبع نب باهولا ديع انث»
 ىبأ تعمس :لاق .هظفل نم :ىميمتلا هللا دبع نب ةَنيَكأ نب ديزي نب نايفس نب دوسألا
 :لوقي ىبأ تعمس :لوقي ىبأ تعمس :لوقي ىبأ تعمس :لوقي ىبأ تعمس :لوقي
 :لوقي ىبأ تعمس :لوقي ىبأ تعمس :لوقي ىبأ تعمس :لوقي ىبأ تعمس
 ضرعأ نم ىع ني ىذلا نانحلا ”: لاقف ءنانملا نانحلا نع ليس دقو بلاط ىبأ نب لع
 ايلَع عماسلا وهو ,نونلاب ةنيكأ : :مهرخآ “لاؤسلا لبق لاوتلاب أدبي ىذلا نانملاو .هنع
 .«أ دنع هللا ىضر

 نع .ناجهاشلا ورب «ىناعمسلا دعس ىبأ ظفاحلا نب ميحرلادبع رفظملا وبأ» ىتثدح

 .ةعستلا هئابآ ىف .الماك «ىميمتلا باهولا دبع جرفلا ىبأ» مسا .حالصلا نبا نتم نم ىلي ايف قأي )١(
 شماه نم [.ملسم حيحص ىوار وهو .روهشملا ىروياسينلا ىسوطلا ىلع نب دمحم ديؤملا وه اذه] (؟)

 .حالصلا نبأ خويش نم وهو (غ)

 ديؤملا انث ءدمح وبأ انث ,ركذلا ىبأ نب مزحلا ىبأ نب دمحم انأ” : :ركب وبأ انخيش لاق] : (غ) شماه ىلع ةفإ
 “ركب وبأ ظفاحلا بيطخلا انأ .قاييشلا نمحرلا ديع روصنم وبأ انأ دمحم نبا

 نع ثدح .قيزز نباب فورعملا روصنم وبأ لزانم نب ثراحلا نب دحاولا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع]
 .[اذه هنظأ  ةطقن نبا هلاق بيطخلا تباث نب ىلع نب دمحأ ركب ىبأ

 .ه60 ةنس هتافو خرأو 7١١/ل .:ةطقن نبا. دييقت
 هدانسإب «ىميمتلا جرفلا ىبأ .ثراحلا نيزيزعلادبع نب باهولادبع » نع بيطخلا ةياور ىلع ليوق (+)

 هاورو .هغ70لوألا عيبر ثلاث دادغيب هتافوو ,؟07ةنس .هنع .هدلوم خرأو (51١017)2؟/١1 دادغي خيرات انه

 ىأ تعمس : ىميمتلا باهولا دبع ني هقا قزر نع هدنسي ,ىديشرلا نيجال نبا ناهربلا هخيش نم اًعامس ىقارعلا
 .اًدج بيرغ دانسإ اذه : لاق (ملعم ا ىشولا) باتك ىف ىئالعلا ديعس وبأ ظفاحلا انريخأ : ىقارعلا لاق .هركذف ؛لوقي
 روهشم .باهولا ديع جرفلا وبأ هوبأو ه 6484 ةنس تام ءنيروهشملا رابكلا نم هنامز ىف ةلبانحلا مامإ ناك هللا قزرو
 ىف مه ركذ ال نولوهجم هئابآ ةيقيو .ثيدحلا عضوب رهتش باو هتمامإ ىلع ءاريثك هيف ملكتم زيزعلا دبع هدج نكلو .اًضيأ
 .(748حاضيالاو دييقتلا) اضيأ زيزعلا دبع مهيف طبخت دقو .الصأ بتكلا نم ءىش



 01 ءابآلا نع ءانبألا ةياور ةفرعم :نوعبرألاو سماخلا عونلا

 روصنم مساقلا ايأ ديسلا تعمس :لاق ,""ىمافلا رابجلا دبع نب نمحرلا دبع رضنلا ىبأ

 ىبأ ىتثدح :لجرلا لوقو .لاعم هضعبو رلاوع هضعب دانسإلا  .:لوقي ىولعلا دمحم نب

()# 
 . «يىلاعملا نم ؛ىدج .نع

 ةسبايلا هكاوفلا عيب ىلإ ةبسن ,ٌةحوتفم ءافلاب ىماقلا :ىناعمسلا دعس وبأ لاق] :(غ) شماه ىلع )١(

 .ءالعلا نم ةعامج هنم جرخ .ناجهاشلا ورم ىلإ ةبسن ءىاز ةدايزب ؛ىزورملا :لاقو .اضيأ لاقبلا اهعئابل لاقيو

 .(1/١٠6٠65؟ :بايللا) هعم [.ناسارخب ةروهشملا ةنيدملا ىه :هريغ لاقو

 نب دمحم ىنربخأ لاق ءسدقملا تيبب هيلع هتءارقب ىئالعلا ديعس ىبأ هخيش قيرط نم ىقارعلا هدنسأ (؟)

 ؛قاعمسلا دعس ىبأ ظفاحلا نب ميحرلا دبع رفظملا وبأ ىتثدح .حالصلا نيورمع وبأ مامإلا انربخأ .فسوي

 .راتهملا نبأ وه ,ىئالعلا خيش ءفسوي نب دمحمو (81/7 ةرصبتلا) هركذف

 :ةدئاف» :دازو .هدج نع هيبأ نع ىوارلا ديفحلل رخافم ىأ لاعم :هحرش ىف ىراصنألا ايركز خيشلا لاق

 نع رادنب نع دواد وبأ هاور ام هنمو .اهتدج نع اهمأ نع ةأرملا ةياور .هدج نع هيبأ نع لجرلا ةياورب قحتلي

 6, نب راج تن ديو اهمأ نع ةليغ تنب بونج وأ نع : :ىرصبلا ىونغلا دحاولا دبع نب ديمحلا دبع

 مل ام ىلإ قبس نم :لاقف هتعيابف لك هللا لوسر تيتأ :لاق رمسأ اهيبأ نع ءسرضم نب رمسأ تنب ةليقع
 .(97/7 ةرصبتلا ىلع ىقابلا حتف) «هل وهف ملسم هيلإ قبسي

 .«هيلإ قبسي ملام ىلإ قبس“ :هيفو (١7١1ح) ءىفلاو ةرامإلاو جارخلا ك :دواد ىبأ ننس ىف ثيدحلاو ١
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 نب ىنغلا دبع ظفاحلا» خب َدِجُو ام .دحاوب [ةعستلا :ىأ] كلذ نم ُديزَأو : ةدئافو

 نب دلاخ نب رمتعملا نب دلاخ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم بيطلاوبأ ىتثدح : « ديعس

 نع ىبأ ىنثدح : [لاق] ! .ىمّلَسلا طالع ٍنب جاجحلا نب رصن نب ةقدص نب ءالعلا نب دارح

 هيبأ نع دلاخ هيبأ نع [ [رمتعملا هيبأ نع] ] ءرمتعملا نب ب دلاخ هيبأ نع دلاخ نب دمحم ىدج

 دجو هنأ” .الج نب جاجا هيأ نع ءرصن هيبأ نع ةقدص هيبأ نع ءالعلا هيبأ .نع دارح

 .ثيدحل | "...قلك ّيبنلا اهب قأف ءبهذ نم هَل هس جرخأف ارك

 ةلاخ ىتربخأ : :(دلوملا) باتك ىف «ةيحد نبا» هركذ ام ,نينثاب اذه نم ديزأو

 [ىبأ] ىثدح ىسوم ىبأ ىتثدح :لاق ,نسحلا ىّدَج ىتثدح” :تلاق «زيزعلا ٌةَمأ» ىأ

 ىنثدح دمحم ىبأ ىنثدح لع ىبأ قدح ءرفعج ىبأ قدح «نيسحلا ىبأ قدح هللا دبع

 ىبأ ىنثدح : لاق ءرفعج ىبأ ىتدح لع ىبأ ىتثدح :لاق ءىسوم ىبأ ىثدح ٠ لع ىبأ

 - ىتدح ,نيسحلا ىبأ ىتتدح .نيسحلا نب لع ىبأ ىتدح .ٌرقابلا ٌدمحي
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 .ثيدحلا “ ...رديب ىبيصن نم فراش ىل ناك” :لاق بلاط ىبا نب لع ىباد

 ىتثدح :لاق «ىلع نب ٌنسحلا دمحم وبأ ٌُدتسلا» هاور ام دحاوب اذه نم ٌديزأو
 ىدلاو ىثدح .هللا ديبع نب ٌنسحلا بلاط وبأ ىدلاو ىتثدح .بلاط ىبأ ْنِب ىلع ىدلاو
 ىلع نب هللا ٌديبع ىدلاو ىنثدح .هللا ديبع نب دمحم ىدلاو ىتثدح .دمحم نب هللا ٌديبع
 نب نيسحلا ىدلاو ىنثدح .نيسحلا ْنِب نسحلا ىدلاو ىنثدح ,نسحلا نب لع ىدلاو ىنتثدح
 نيسحلا ىدلاو ىنثدح .هللا ٌديبع ىدلاو ىنثدح ,هللا ديبع نب رفعج ىدلاو ىنثدح ,رفعج

 نب ىلع ىدلاو يئدح ٠ .نيسحلا ىدلاو ىتئدح .نيدباعلا نيز ىلع ىدلاو ىئدح ٠ .رغصألا

 ,7“ةنامألاب

 لوألا نبالاب نوكيف ٠ « ضعب نع مهضعب ىوري ِء ءابآ ةعست لاثم مدقت دق هنأ ملعاو

 ىوري ءابآ ةرشع لاثمو - ىلبنحلا باهولادبع هاور ىذلا ثيدحلا ىف وهو ةرشع

 للا نوكيف اي رشع دحأ اثم هنأ رشع ّدحأ نبالاب نوكيف ضعب نع مهضعب

 نع مهضعب ىوري ٍءابآ ةعبسو , ضعب نع مهضعب ىوري ءابآ ةينامثل لثمي نأ ىقب
 -- ..ءايآ ةثالث ىلإ اذكهو .ضعب

 ليزن ىتبسلا باطخلا ىبأ .ىبلكلا ةيحد نبال ءريذنلا ريشبلا دلوم ىف ريدملا جارسلا) دلوملا باتك )١(
 نم ىواغسلا سمشلا لقن ىلع ةلاقملاو .دوقفم هنأ تربخاو ,ةيرصلا بتكلا راد سراهق ديقم (ةرهاقلا

 نب ب ىلع نع ىرهزلا ةياور نم (اؤ46 حا ) ىبرقلا ىوذ مهسو و سمخلا مسق عضاوم ىف باب .ءىفلاو ةرامإلاو
 .مهنع هللا ىضر هنع ىلع نب نيسحلا نع نيسحلا

 ىاعمسلا دعس ىبأ ظفاحلا ةياور نم ءاّقسن هيبأ نع مهنم لك هيوري الجر رشع ةعبرأل ىقارعلا هب لثم (1)
 ءاخسلاو دوججلاب نيروهشللا رابكلا دحأ ناك : لاقو ءاذه بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا ديسلا ةمجرت ليذلا) ىف

 دضاقملا ا يصتخا ىلا «ةنامألاب سلاجملا“ ثيدح رظناو "9 دييقتلا) ريكانم اهنم ؛ اًنيدح نيعبرأ ةلج نم ثيدحلا
 .هشماه ىلع هجيرختو (177 خ 5١4 :ىناكوشلل



 017 ءابآلا نع ءانبألا ةياور ةفرعم :نوعبرألاو سماخلا عوتنلا
 سمس ا ا يت

 0ع و م و ووو و وو وه هوو

 ىور :(ىدوعسملل .بهذلا جورم) ىفف « ضعب نع مهضعب ىوري ءابآ ةينامث امأ -

 نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم نب رفعج نب ىسوم نب ىلع نب دمحم نب لع

 ىتثدح لاق .ىبأ ىنثدح لاق ,ىبأ ىنثدح لاق .ىبأ ىنثدح لاق «ىبأ ىتثدح :لاق .بلاط ىبأ

 لوسر لاق :لاق بلاط ىبأ نب ىلع ىبأ ىنثدح لاق .ىبأ ىنثدح لاق .ىبأ ىثدح لاق .ىبأ

 نع مهضعب ىوري ِءابآ ٌةينامث ءالؤهف .ثيدحلا “ ...بولقلا ىف رقو ام نايإلا“ : لكي هلا

 .ةعست نبالاب ةلمجلا نوكيو ء ضعب

 : (مصاع ىبأ نبال .دارفألا) باتك ىف ام ءضعب نع مهّضعب ىوري ءابآ عبس ٌلاثمو >

 نب ةملس نب هللا دبع نب رشب نب دمح نب نمحرلا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع انثدح

 رشي هيبأ نع دمحم هيبأ نع نمحرلا دبع هيبأ نع دمح ىبأ ىنثدح : :لاق .ءءاقرو نب ليدي .

 ًاوصوتسا" : : لاقو لك ّيبنلا ٌباتك ُلْيدب ىبأ ىل عفَد :لاق ةَمَلَس هيبأ نع هقلا دبع هيبأ نع

 ينام الاب هلمجلا نوكتو ,ضعب نع مهّصعب ىوري ءابآ ةعيس ءالؤهف .ثيدحلا “...هب

 ظفاحلل ناهبضأ خيرات) ىف هتدجو ام. , ضعب نع مهضعب ىوري رلوصأ ةتس لاثمو

 نب نسحلا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب ميهاربإ نب نسحلا' نب دمحأ» ةمجرت ىف (ميعن ىبأ

 :«ميعن وبأ» لاق ءابطايط نباب فرعيو «مالسلا مهيلع .بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا

 نب نسحلا نب دمحأ انث” : : مثيطا نب دمحأ نب دمحم انث لاق ؛رفظملا نب دمحم انثدح

 فو رعملا ءبلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب ميهاربإ

 نع ليعاسإ هيبأ نع ميهاربإ ىبأ ىتثدح :لاق ,ٌنسحلا ىبأ ىنثدح :لاق ءابطابط نباب

 ناك :لاق .ىلع نب نيسحلا اهيبأ نع نيسحلا تنب ةمطاف همأ نع نسحلا نب ميهاربإ هيبأ

 مكل هللا كراب :لاق ُأّنَه اذإو .مكّمحرو هلا مكّرجآ :لاق ىّرَع اذإ ل هلا لوسر
 :07١. مكيلعو

 .ةعبس نبالاب ةلمجلا نوكتو « ضعب نع مهضعب ىوري ,لوصأ ٌةتس ءالؤهف

 ىراصنألا ىلع نب دمحأ» ةمجرت ىف ( (ناهبصأ خيرات) ىف «ميعن وبأ» ركذ : رخآ لاثم

 - قاحسإ وبأ انثدح :لاقف .كلذ نم اًئيش «روباسين نكسو ءللعويأ ىناهيصألا .

 )١( (ميعن ىبأل .ناهبصأ رابخأ ركذ) ىلع ليوق ١/86 - 37.



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 0.

 ا وو ووو و وااو وو وو ووو وود ف وو وفير و ووو ودم وث معلم د مدعوم ل عع د

 ٠ ىلع نب دمحأ ىلع وبأ انث .روباسينب ,ىناهبصألا لدعملا قاحسإ نب هتلادبع نب ميهاربإ-<

 تك :لاق .ىورهلا حلاص نب مالسلاٌديع تلصلاوبأ انث ,ناهبصأب هدلومو ,ىراصنألا
 نم كشلا  الغب وأ ءابهش ةلغب ابكار ٌروباسين لخدو اضرلا ىسوم نب ىلع عم .

 يحجب ب ىحيو برح ني دحأو رفا , نيساي :دلبلا ٌءالع .هبلط ىف اودعف - تلصلا
 انثدح ,نيرهاطلا كئابآ حب :اولاقف ,عبرملا ىف هياجلب اوقلعتف ,ملعلا لهأ نم ٌةَّدِعو
 ىسوم لاق ,رفعج نب ىسوم ٌحلاصلا ّلدعلا ىبأ ىتثدح” :لاق ؛كيبأ نم هتعمس ثيدحب
 اينألا ملغ ملعلا ٌرِقاب رفعج وبأ ىنأ ىتثدح :لاق .دمحم نب رفعج قداصلا ىبأ ىنثدح
 ,لهأ ٌديس ىبأ ىنتدح :لاق نيدباعلا ديس نيسحلا نب ىلع ىبأ قثدح : : رفعج وبأ لاق

 :لاق هيلع هللا ناوضر بلاط ىبأ نب ىلع برعلا ٌديس ىبأ ىتثدح لاق .نيسحلا نجلا
 لمعو .ناسللاب ٌرارقإو .بلقلاب ةفرعم :لاق ؟ناميإلا ام :ِي هللا لوسر ٌتلأس
 ٍنونجي ىلع دانسإلا اذه ٌتأرق نإ :لبنح نب ٌدمحأ ىل لاق :ىلع وبأ لاقو “.ناكرألاب
 انث: : « ميعن وبأ» لاق مث ٠ هدانسإ ةدوج الإ ثيدحلا اذه ٌبيع امو .هنونج نم ٌىِرب

 لاق هلآ نع هد نع هببأ نع ىسوم نب هلع انادج تلصلا وب انت ٌدحأ انت ميار
 ٍفلأ نم ريخ .ههقف نوفرعت ٌثيدح .ةاور اونوكت الو ةارد اونوك” : لكَ هللا لوسر لاق

 ميعن ىبأل ناهبصأ خيرات) ىف هتدجو ام .ضعب نع مهضعب ىوري ٍءابآ ةسمخ لاثمو
 ىبأ ن نب ةيلعث نب رماع نب , دلاخ نب َةبقُع نب رصاع نسحلا ىبأ» ةمجرت ىف (ىناهبصألا

 دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ ىضاقلا انثدح : ميعن وبأ لاق - قودص ةقث : هنع لاقو - «ةّرّرَب

 ةبلعث نب رماع نب , دلاخ نب ةبقع نب ٌرماع انثدح : الاق ,نايح نب دمحم وبأو ,ميهأربإ نب

 وبأ ىبأ ىتدح يب قثدح .ىبأ قئدح :ىبأ ىثدح «ىبأ قثدح : ىملسألا ة ةزرب , ىبأ نب

 ةضيبلا ٍتمِشُهو هتيِعابَر ٌترِسُكو كي ىبنلا م ٌجشو دُحأ موي ناك امل : .لاق ىملسألا ةزري

 «معن : :ٌتلق ؟ةلضن : :لاق قافأ الف .ىرجح ىف هّسأر ٌتذخأف هيلع اًيشغم ّرخ هسأر ىلع

 ."7“كدعب نم كترتعو كنيد ىفو كيف هللا كراب : لاق .هللا لوسراي ىمأو تنأ ىبأب

 829/1 :1178/١ ميعن 'ىبأل ناهبصأ رابخأ ىلع لبوق(؟-١)



 01 ءابآلا نع ءاتبألا ةياور ةفرعم :نوعبرألاو سماخلا عونلا

 ىبأ» ةياور وحن وهو ٠ «عساو ٌناب كلذو .دحلا نود هيبأ نع نبالا ةياور :ناثلا

 : هيف اوفلتخا دقو .فو رعم ةثيدحو دلع هللا لوسر نع هيبأ نع «ىمرادلا ٍءارَشعْلا

 طخ نم هتلقن ايف وهو - «مطهق نب كلام نب ةماسأو وه ٍءارشعلا ابأ نأ ٌرهشألاف

 0 نب دراطع وه م ليقو .ءاجاب 00 : لمقو - ١ فاقلا ردكب هريغو ىنهيبلا

 | .ملعأ ا كلذ ريغ فالخلا

 :ىلع همسا ىف ملسم رصتقاو )5١8/51( الوكام نبال لاكإلاو )7١/7( ىبالودلا رشب ىبأل ىتكلا )١(

 .(نيعلا فرح :ملسمل .ءارسألاو ىتكلا) زري نب دراطع :لاقيو ءمطهق نب ةماسأ

 ىمرب الإ هحبذ ىلع ردقُي ال ام ةاكذ باب .ديصلا ك :ىقهيبلل ىربكلا ننسلا) ىف ءارَّسُعْلا ىبأ ثيدحو

 .(157/9) محالسوأ

 ةرهمج ىفو بيذهتلا بيذهتو ةباصإلاو باعيتسالا ىنكي هتمجرت ىف هيبأ مساو همسا ىف فالخلا رظناو -

 .ىنكلا :ىوونلل ءامسألا بيذهتو (رئاخذ ىلوأ )5١18 مراد نب ريرج ىنب ىف :مزح نبال باسنألا

 يجب جب ببسس_ تس ا

 .ىضم  ...اذك رض عب نع مهضعب ىوري ءابآ ةعبرأ لاثمو -

 .ىضم ...اذك ضعب نع مهضعب ىوري ءايآ ةئالث لاثمو

يبأ نع بيعش نب ورمع : :ىف |مهليثت مدقت دقف ناوبألا امأو
 كلذ ٍراظنأو ءهّدج نع ه

 1 و9١١ و/ااا/ »6 تهتنا

 ,عساو باب اذهف الإو ؛هيف فالتخالا ضعب نيبيلو .هتبارغل اذهب لثم امإ :ةدئاف» *

 اما” : لَك لاقف ؟ةبللا ىف الإ ةاكذلا نوكت امأ :هيبأ نع ءارّشُعلا ىبأ ثيدحو .لاق اك

 نيعباتلا نم هنع وري مل نميف قأيسو .هريغ هل سيلو .“كنع أزجأل اهذخف ىف ٌتنعط ول
 (ىفلسلا ظفاحلا ءاقتنا باب ,رويطلا نم راتخملا) ىف كلذ دعب تدجو مث .دحاو وار الإ

 لوسر لاق :لاق هيبأ نع ىمرادلا ءارَشُعلا بأ نع ةمّلس نب دامح ىلإ هدنسأ رخآ اًثيدح

 غلب اذإ :هيلإ هللا ىحوأف ,هموق َنْيج لجو زع هقل ىلإ ءايبنألا نم ىّين اكشن" : هلو هلل

 ظ/1١١ «.تهتنا - “ةيسورفلا ىف ٌديزيو .نبحلا ٌبِهذُي هنإف ءلم حلا اوفَتسيلَ هر



 نوعبرألاو سداسلا عونلا
 رخأتمو مدقتم نايوار هنع ةياورلا ىف كرتشا نم ةفرعم
 ديعب ُدَمُأ اهنيب لصحف .اًديدش ًّنيابت اههيتافو تقو َنَيابت
 لوألا ىرصاعم نم ٍدودعم ريغ اههنم ٌرخأتملا ناك نإو او/56]

 *هتقبط ىوذو

 «ظفاحلا ٌتيطخلا» هدرفأ دقو .بولقلا ىف دانسإلا ولع ٍةوالح ريرقت كلذ دئاوف نمو
 .(قحاللاو قباسلا باتك) هامسس نسح باتك ىف

 هنع ىوَر :«ىروباسينلا ٍجاَّرَّسلا ىفقثلا قاحسإ نب دمحم» نأ هتلثمأ نمو
 فافخلا دمحم نبدمحأ نيسحلا وبأ» هنع ىورو .هخيرات ىف «مامإلا .ىراخبلا»
 تام «ىراخبلا» نأ كلذو ,رثكأ وأ ةنس نوثالثو عبسو ةئام اهيتافو نيبو ,« ىروباسينلا

 ىف تام ليقو .ةئاثالثو نيعستو ثالث ةنس «فافخلا» تامو .نيتئامو نيسمخحو تس ةنس

 .ةثاثالثو نيعستو سمج وأ عبرأ ةنس

 «ىدتكلا ليود نب ايركزو ,ىرهزلا» هنع ثدح : :« مامإلا ,سنأ نب , كلام» كلذكو

 ني رشعو عبرأ ةنس ىرهزلا تامو ,رثكأ وأ ةنس نوثالثو عبسو ةئام اهيتافو نيبو
 بحبح حبيبي ب ببببببسمسل_سسسسلسس 7

 : نساحملا 2
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 نأب كلذ ريغ ىف عقي دق لب .رغاصألا نع رباكألا ةياور ىف كلذ رصحني ال :ةدئاف»
 لوطي مث ءهثيدحت رخآ ىف رخآلاو ,هثيدحت لوأ ى اههذحأ :نايوار صخشلا نع ىو ري

 2/49 "تهل دنا نييوارلا ةافو ننبب ام دعابتيف رخأتملا ٌرمع

00 



 00١ رخأتمو مدقتم.نايوار هنع ةياورلا ىف كرتشا نم ةفرعم :نوعبرألاو سداسلا عونلا

 ا"!.هلعأ هللاو ؛عونلا اذه نم ريثكب «كلام» َىِظَح دقلو ."ةئامو .

 )١( مهو - هنارقأو هخويش نم كلام نع ةأورلا ريهاشم) ىف ضايع ىضاقلا هركذ ءباهش نبا ,ىرهزلا .
 كرادملا بيترت :-رثُك 7/١9١(.

 . نع كلام اًثيدح نوثالثو نانثاو ةئام ىثيللا ىيحي :نب ىيحي ةياور .أطوملا ىفو .هنم رثكأو ,كلام هنع ىورو

 «كرادملا بيترقب كلام نع ةاورلا ىفف «ديود نب ايركز» امأو ١١7 ١00( ىصقتلاو ديرجتلا) ىرهزلا

 .طابرلا ط (؟40/؟ .151/57) ةاورلا نم ىازلا فرح ىف هيبأ مسا عقو اذكه «ثعشألا نب ديرد نب ايركز »

 نع ىور .ىدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحم نب ديود نب ايركز دمحأ وبأ :(الوكام نبال لامكإلا) ىف ىذلاو

 وهو .كلام نع ديود نب ايركزي ليثمتلا فنصملل ىغبني ناك ام هنأ ,ىقارعلا دييقت ىفو ("407/*) ىرهزلا

 :هيباتك ىف كلذ ركذ دقف ءبيطخلا ركب ايأ فنصملا عبت امنإو ءائيش كلام نع هتياور ظافحلا ري مل كورتم حورحجي

 )50١(. كلام نع ةاورلاو .قحاللاو قيباسلا 1

 (ه096-0-13) ايندلا دنسم .ىراخبلا نبا رخفلا نأ» هنامز ىف عونلا اذه ةلثمأ نم ىقارعلا فاضأ (؟)

 ةنس ىهو «ةنسلا هذه ىف قشمدب نودوجوم ةعامج رخفلا نع ىورو ,107 ةنس ىفوتملا ىرذنملا ىكزلا هنع ىور

 .(517/؟ ىوارلا::بيردت) اضيأ رظناو #/٠١( ةرصبتلا) ةئايعبسو نيعبسو ىدحإ



 نوعبرألاو عباسلا عونلا
 ةباحصلا نم ٌدحاو وار الإ هنع وري مل نم ةفرعم

 :ةباحصلا نم هلاثمو لور أ م ٌباتك هيف )» رلسم»لو

 مولع ةفرعم ىف ,ىفاهبصألا ميعن ىبأو ءمكاحلا : :ىباتك ىف وهو -' "!(ُشّينَح نب بهو»

 م ىباحص - أطخ كلذو «ىبعشلا نع ىدوألا دواد ةياور وهو «شينخ نب مره : :ثيدحلا
7 

 .«ىبعشلا» ريغ هنع وري

 0 و

 نب ٌدمحمو ,ىراصنألا ناوفص نب ٌدمحمو ,سرضم نب ةورعو ءِرْهَش نب ٌرماع» كلذكو

 ريغ مهنع وري مل نويباحص 0 مهضعب هلاق نإو دحاوب اسيلو  «ىراصنألا ىفيص
 .*« ىبعشل م

 )١( ني دمحم طخب ةخسن هنم ىدنعو (نادحولاو تادرفملا) باتكي ىمسملا ملسم باتك :ىقارعلا لاق :
 ةرصبتلا) ىسدقملا رهاط 5/7 ٠١(.

 ,شبنخ نب بهو لاق نمو» :ربلا دبع نبا لاق .فيحصت [شيبَح نب بهو] اهدحو ( ص) ىف عقو (؟)

 «.أطخ .مره :دواد لوقو .ظفحأو رثكأ
 مولع ةفرعم) ىف مكاحلا دنع ....شينخ نب مره نع ىبعشلا رماع نع :ىدوألا ديزي نب دواد ةياورو

 ١٠68(. :ثيدحلا

 بيذهتلا بيذهت نم واولاو ءاملا فرح ىف رجح نبا هركذو 0١/14 :ليدعتلاو حرجلا) ىف شبنخ نب مره وهو
 .همسأ ىف فالخلا ىلع 05 )11 ١/0

 ىور .هبشأ وهو ,ناصخش اههنإ ليق دق نادمحملا ناذه :هّللا همحر فلؤملا لاق :(ص) شماه ىلع (9)
 .[دجام نباو ,دواد ويأ :ناوفص نب دمحمل

 ,؟١97 ىمقرب باعيتسالا) ىف امل مجرت دقو .ملعأ هقلاو ,نانثا نأ ربلا دبع نبا دنع حص كلذكو -
 موص ٌتيدح ىفيص نبا نعو .بنرألا ثيدح ناوفص نبا نع ىور .هدحو ىبعشلا نأ ءركذو (1733
 .ءاروشاع

 : نساحملا *#

 و 2 .٠

 , - .ببنم .نب ديمح .ىبعشلا ريغ «سرضم نب ةورع» نع ىور دف :ةدئاف»

 كادت



 060 دحاو وار ىوس هنع وري مل نم ةفرعم :نوعبرألاو عباسلا عونلا

 «ىزملا ديعس نب (")نيكدرر نعو هيبأ :نع ةياورلاب « مزاح ىبأ نب سيق » درفنأو

 .”ةباحص مهلكو «ىملسألا كلام نب "'”سادرمو .ءرسعألا نب حبانصلاو

 ىف دعي :نيسلا حتفب .ديعس نب  دواد وبأ هب درفنا .ةلمهملا لادلاب  نيكد] :(غ) شماه ىلع لقن )١(

 ا [.«ريثألا نبا» هلاق .مهو وهو .نيسلا مضب :ليقو - نييفوكلا

 نإ ليق .سدارم نب سابعلا دلاوب سيلو .ةرجشلا تحت عياب ىباحص ءاذه سادرم] :(غ) شماه ىلع (؟)

 هركذ .سابعلا دلاو ءىملسلا رماع ىنأ نب سادرم ىنعي - [نجلا اهتفطتخا ,ةيمأ نب برح عم اًرفاك تام اذه

 50١(. باسنألا ةرهمج) ىف هرظناو .سابعلا هنبا ةمحرت ىف ءربلا دبع نبا

 (دارفألا باتك) ىف نذؤملا حلاصوبأ ركذو (جارسلا) هباتك ىف ىدزألا حتفلا وبأ ركذ ايف -

 .هنع ثدح ريبزلا نب ةورع نأ مكاحلا ركذو .هنع سابع نب هتلادبع ةياور دجو هنأ

 024 « تهتنا

 ناوفص نب دمحمو سرضم نب ةورعو رهش نب رماع كلذكو» :مكاحلا مولع ةعوبطم ىف ىذلا -

 ١68. :«ىبعشلا ريغ مهنع وري م ,ىراصنألا

رضم نب ةورع نع ةياورلاب درفني مل ىبعشلا نأ ىقارعلا دييقت ىفو
 نب ديمح همع نبا اًضيأ هنع ىور لب ءس

 ىف نسرضم نب ةورع دعم رظناو ( دييقتلا) .بيذهتلا ىف ىزملا ظفاحلا هركذ «ىئاطلا ةثراح نب ببنم

 208/١88/1(. بيذهتلا بيذهت)

 :نساحملا *

 عيرز نب ديزي هركذ ىذلاو .نيسلا حتفب هلوقي نم مهنم :نيكد دلاو ,ديعس :ةدئاف»

 نب سيق» درفني مو .نيشلا ْمْض .هنع .ىبطاشلا ىضرلا طخب دجو امهيف ءىرب ُنباو

 نع :ركذ نم مهنمو «مارهب نب تلصلا» هنع ىور دقف ,حبانصلا نع ةياورلاب «مزاح ىبأ

 ةقيرطلا) ىف كلذ تنيب دقو .حبانصلا نع بهو نب ثراحلا نع مارهب نب ٍتلصلا

 .(ةحبانصلا زييت ىف ةحضاولا

 نب دايز» ءسادرم نع ىور دقف ءىملسألا سادرم نع «سيق» درفني مل كلذكو

 : و/١٠١١٠ «تهتنا متاح ىبأ نبا» هركذ اك «ةقالع

 ىبأ نب سيق هنع ىور .ىملسألا كلام نب سادرم :(ليدعتلاو حرجلا) متاح ىبأ نبا هركذ ىذلا )١(

 نب دايز هنع ىور .ةبحص هل ,.ةورع نب سادرم» :هدعبو )١1١٠١5/6.0/48( كلذ لوقي ىبأ تعمس مزاح

 ىف امل افالخ .حالصلا نبا هلاق ام باوصلا نأ ىقارعلا دنع حص كلذكو «كلذ لوقي ىبأ تعمس .ةقالع

 | ياحص «ةورع نب سادرم :ةقالع نب دايز هنع ىور ىذلاف .ىملسألا سادرم نع دايز ةياور نم بيذهتلا .

 .ىملسألا سادرم نع مزاح ىبأ نب سيق ثيدح .ىلي ايف قأيو .(707 دييقتلا) رخآ



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 00

 .*ليان نب َنميَأ » ريغ هنع وري مل ,مهنم «ىبالكلا' هللا دبع نب ةمادقو»

 مهنم «مهئانبأ ريغ مهنع وري مل ةعامج ةباحصلا ىفو

 :« ريتش » هنبا ريغ هنع وري مل :«ديمح نب لكش»

 .«بيسملا نب ديعس» هنبا ريغ هنع وري مل :« ىشرقلا نْرَح نب بيسملا» مهنمو

 .«زهب دلاو «ميكح ) هنبا ريغ هنع وري م :« ةديح نب ةيواعم»و

 .ةيواعم هنبا ريغ هنع وري مل :«سايإ نب ةرق»و

 .يليل ىبأ نب نمحر لادبع هنبا ريغ هنع وري مل :'''«ىراصنألا ليل وبأ» و
 اذه نم اًدحأ نأب (ليلكإلا باتك ىلإ لخدملا) ىف مكح «هللا دبع ابأ مكاحلا» نإ مث

 ' هيلع ضقنو ''!هيلع كلذ ركنأو ءامههيحيحص ىف «ملسمو ,ىراخبلا» هنع جرخي / ليبقلا
 ؛ ىملسألا ٍسادرم نع مزاح ىبأ نب سيق ثيدح (هحيحص) ىف «ىراخبلا» جارخإب
 بيسملا» ٌتيدح .هجارخإبو .**سيق ريغ هل ىؤارالو “لوألاف لوألا نوح اصلا بهذي”

 هيبأ مساو همسا ىف فالخلاو (غ) شماه نم [.دواد ليقو ليلب ليقو لالب همساو ةيحصرهل : :ىليل وبأ] (

 لوق لك ىلإ هديئاسأب (ىنكلل باتك) ىف ىبالودلا رشب وبأ اهأصقت .ةرثك هيف لاوقألاو .ريثكب كلذ نم 6 ْ
 دسأو باعيتسالا : ىنك ىف ,نمحر لا دبع هيقفلا بلاو ,ىراصنألا ىليل ىبأ ةمجرت ىف اهلمجيو (07 - )01/١ اهنم

 .بيذهتلا بيذهتو «ةباصإلاو ةباغلا .

 54 001111 2 سمس .[ءىش ةسمخلا بتكلا نم هريغ ىف هل سيلو .ىراخبلا هب درفت] :(غ) شماه ىلع قلع )١(

 : نساحملا 0

 ع ع . ع

 نب ديمح نأ ركذ «ربلا دبع نبا» نأ ةهج نم .كلذ ىف فالخلا قايس : ةدئاف »

 و7 « تهتنا - اضيأ هلع ىور (07بالك

 ضَقْن الف ,ةقالع نب دايز هنع ىور «ىملسألا اًسادرم» نأ قبس دق :ةدئاف» #* #*

 0 .ظرا١١15 «.تهتنا - ("”لاثملا اذهب

 نب نيَأ هنع ىور .ةبحص هل .ىبالكلا رابع نب هلا دبع نب ةمادق» متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا ىو )١(
 .07/72/17717/97)«كلذ لوقي ىبأ تعمس .ليان

 ” ىباحص .ةورع نب سادرم نع ىوري امنإ ةقالع نب دايز نأ ىلع .ىقارعلا دييقت نم ,هيبنتلا قبسو (؟5)
 ٠ باهذ باب :قاقرلا ك) ىف ىراخبلا هجرخأ ىملسألا سادرم نع سيق ثيدحو .ىملسألا سادرم ريغ رخآ
 158/١١(. ىرابلا حتف) رظناف (نيحلاصلا



 2002006 دحاو وار ىوس هنع وري مل نم ةفرعم :نوعبرألاو عباسلا عونلا

 نسحلا» ٌثيدح هجارخإبو ؛هنبا ريغ هل ّىوار ال هنأ عم «بلاط ىبأ ةافو ىف «نْرَح نبا

 وري ملو “ىلإ ّبَحْأ عَدأ ىذلاو لجرلا ىطعأل ىنإ” :بلغت نب ''اورمع نع «ىرصبلا
 ورمع نب عفار» ٌتيدح (هحيحص) : « ملسم» جرخأ كلذكو .*”نسحلا ريغ و رمع نع

 مو «يودعلا ةعافر ىبأ» ثيدحو ؛(' تماصلا نب هللا دبع ريغ هنع وري 0 *«ىرافغلا

 ىلع نافل هنإ” يق 'ىنزملا رغألا» ٌثتيدحو ؛ىودعلا لاله نب ديمح ريغ هنع وري

 *## مب ىبأ ريغ هنع وري مو “...ىبلق

 .[اًئيش ورمعل .«ملسم» جرخم م] :(غ) شماه ىلع )١(

 ةدابع هنع ىورو (لامكلا) ىف ىسدقملا هركذ . عقار نب نارمع هنبا هنع ىور .ىرافغلا ورمع نب عقار] (5) +

 ٍ .نساحملا ةدئاف رظناو (غ)١ شماه نم [تماصلا نب.
 :دحاولا ثيدحلا اذه «ملسم» هنع ىور - راسي :هيف ليقو - فزملا رغألا] : (غ) ىف شماه ىلع (9)

 ,نيلجر ىنهجلا راسي نب رغألاو ىنزملا رغألا لعج نم مهنمو . ءاًميش «ىراخبلا» هل جرخي مو “ ..ناغيل هنإ”

 [.ادحاو 'ىرمتلا” امههلعجو

 .(30 باعيتسالا) ىف «دحاو وهو ىنهجلا لاقيو .ىنزملا رغألا»:رظنا - 03

 .«حصأ ىنزملاو .ىنهجلا وأ ىنزملا راسي نب رغألا» :("4 ةصالخلا) ىفو

1 
/! 

 : نساحملا د

 الف .بلغت نب ورمع نع ىور جرعألا نب مكحلا نأ ("”ياح ىبأ نبا ركذ :ةدئاف»

 .ظ/١١١ «تهتنا .لاثملا اذهب ضقن

 هنع وري مل بلغت نب ورمع نأ .ةمئألا طو رش) ىف ىقأي نكل 1١10( - 511/7 :ليدعتلاو حرجلا) ىف 00(

 .(.نسحلا ريغ

 معز نم :لاقو « نابح نبا» هركذ ايف ايباحص روكذملا « عفار» سيل : :ةدئاف» ك6

 , هلاق ,رافِغ ىخأ ةليع ىنب نم وه لب ناَفِغ نم سيلو .مهو دقف ٌةبحص هل نأ

 ركب وبأ :تايناليغلا ىفف ءتماصلا نب هللا دبع هنع درفني مو .«ىركسعلاو ,ىطاشرلا»

 نبا انث ,ةريغملا نب ناميلس انث «ىلع نب مصاع انث ,نالس نب ىيحي نب دمحم انث ,ىعفاشلا
 لخن ىمرأ مالغ انأو تنك” :لاق .ورمع نب عفار نع ىدج ىنثدح .ىرافغلا مكحلا ىبأ

 .ظر//١١؟ «ثيدحلا “راصنألا

 ةباحصلا) باتك ىفو .اًضيأ هنع ىور رمع نبا نأ «ىركسعلا» ركذ : ةدئاف» ةةن#:

 - و/١١١ «تهتنا - “ةنيزم : رغألا نع ىنانبلا تباث” :لاق (عناق نبال *



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 001 ١

 "نأ ىلإ امهريصم ىلع لاد كلذو .وحنلا اذه ىلع اهيباتك ىف اههدنع ةريثك َءايشأ ىف

 ("7.هنع دحاو ةياورب .اًدودرم الوهجي هنوك نع جرخي دق قىوارلا

 .(نيرشعلاو تلاثلا عونلا) ىف اذه تمدق دقو

 منع وري مل نم لك :لاق .ةداجو ,ىسلدنألا ربلا دبع نبا رمع ىبَأ» نع ىنغلب مث

 . ملعلا لمح ريغ ىف اًروهشم الجر نوكي نأ الإ ,لوهجي مهدنع وهف دحاو لجر الإ

 :حضوم .هيلإ بهذ ايف مكاحلا هتلادبع ىبأ ىلعو .هيلع َبّهعَتامو .حالصلا نبا نتم ىف ءاجام :تلق )١(
 .(ىسدقملا رهاط نب دمحمل .ةمئألا طورش) ىف نايب ديزي

 ىلع نب دمحأ ركب وبأ هانريخأ .معن :تلق» ..باجأف .نيخيشلل طرش نم مكاحلا لخدم ىف امع لئس دقو
 نم لوألا مسقلا : ظفاحلا هللا دبع نب دمحم هتلادبع وبأ لاق :لاق ,روباسينب ىزاريشلا بيدألا - فلخ نبا -

 ىباحصلا هيوري ىذلا ثيدحلا: هلاثمو .حيحصلا نم ىلوألا ةجردلا وهو .ملسمو ىراخبلا رايتخا ءاهيلع قفتملا
 هلو ءىباحصلا نع ةياورلاب روهشملا ىعباتلا هنع هيوري مث «ناتقث ناتيوار هلو .ةللكي هلا لوسر نع روهشملا
 نوكي مث .ةعبارلا ةقيطلا نم ةاور هلو .روهشملا نقتملا ٌظفاحلا نيعباتلا  عابتأ. نم هنع هيوري مث ,ناتقث نايوار
 .حيحصلا نم ىلوألا ةجردلا هذهف .ةلادعلاب اًروهشم اًنقتم .اظفاح ملسم وأ ىراخبلا خيش

 اذه ردق مكاحلاو .كلذ لاق هنأ امههنم دحاو نع لقث الو طرشلا اذه اطرتشي مل لسمو ىراخبلا نأ باوجلا»
 انأ الإ .اهيباتك ىف اًدوجوم ناك ول نسح طرش هنإ ىرمعلو ..نظ ام ىلع طرشلا اذه امه طرشو ريدقتلا
 جرخأ ىراخبلا نأ ةباحصلا ىف كلذ نمف .اًعيمج نيباتكلا ىف ةضقتنم مكاحلا اهسسأ ىتلا ةدعاقلا هذه اندجو
 .سيق ريغ وار سادرمل سيلو ثيدحلا “نوحلاصلا بهذي” : ىملسألا سادرم نع مزاح ىبأ نب , سيق ثيدح

 نم ىراخبلا جرخأو .ديعس هنبا ريغ هنع وري مو ءبلاط ىبأ ةافو ىف نّرَح نب بيسملا ثيدح ملسمو وه جرخأو

 نع وري مو .ثيدحلا ىلإ بحأ عدأ ىذلاو لجرلا ىطعأل ىنإ” : :بلغت نب ورمع نع ىرصبلا نسحلل ثيدح

 ثيدح جرخأ هنإف ملسم امأو .وحنلا اذه ىلع ىراخبلا دنع ةريثك ءايشأ ىف اذه .نسحلا ريغ بلغت نب ورمع

 ملو ىودعلا ةعافر ىبأ ثيدح جرخأو . .ةدرب ىبأ ريغ هنع وري ملو .ثيدحلا “ىبلق ىلع ناغيل هنإ”' :ىنزملا رغألا

 نب هللا دبع ريغ هنع وري ملو ىرافغلا ورمع نب عفار ثيدح جرخأو .ىودعلا لاله نب ديمح ريغ هنع وري
 ةريثك ءايشأ ىف ..نمحر لا دبع نب ةملس ىبأ ريغ هنعوري لو ىملسألا بعك نب ةعيبر ثيدح جرخأو . .تماصلا
 لصفلا اذه ىصقتب انلغتشا ولو .ال لصأ ال ةضقتنم اهسسأ ىتلا ةدعاقلا نأ ملعُيل ددعلا اذه ىلع اهنم انرصتقا
 امأو» :لاق مث «..لخدملا هباتك ىلع ىبرأل .نيخيشلا رصع ىلإ مهتع ىور نمو مهعابتأو نيعباتلا ىف دحاولا
 .مكاحلا مسر فلاخو .هانركذ ام وحن ىلإ راشأف .هدنم نب قاحسإ نب دمحم هللأ ديع وبأ نقتملا ظفاحلا مامإلا
 ىعبات هنع ىور اذإ ىباحصلا مكُح نمو : ىبأ لاق :لاق هدنم نب هللا دبع ىبأ نب باهولادبع ورمع وبأ انريخأو
 ىلع جتحاو ءاروهشم راص نالجر هنع ىور اذإف .ةلاهجلا ىلإ بسني نأ ,ديعسو ىتعشلا لثم اًروهشم ناك نإو

 (.ةيروميتلا طوطخم ١17-١١8 ةمئألا طورش) «اهرمأ نيبت افرحأ الإ ءاهيباتك ىف ملسمو ىراخبلاب اذه



 « هها/ دحاو وار ىوس هنع وري مل نم ةفرعم :نوعبرألاو عباشلا عونلا

 *«ةدحنلاب «برك ىدعم نب ورمعا»و ,دهزلاب «رائيد نب كلام» راهتشاك

رفت ىف ٌفالخ ءهنع ٍدحاو وار درفت انركذ نم .ضعب ىف دجوي دق هنأ ملعاو
 نمو .* *ود

 .'"'بالك نب ديمح اًضيأ هنع ىور هنأ «ربلا دبع ُنبأ» ركذ :«هللا دبع نب ةمادق» كلذ

 نع

 هنع وري م « ىمرادلا ءارشعلا وبأ» نيعباتلا ىف عونلا اذه لاثمو
 دامح ريغ ملعي أميف

 « ىفقثلا نايفس ىبأ نب دمحم» ب نيعباتلا ىف عونلا اذهل «مكاحلا» لثم لثم و ."!ةملس نب

 فيَ نع «ىرهزلا» درفت كلذكو“ :لاق ملعي |يف .** *ىرهزلا هغ هتعورب م هنأ رك

هنع ىور نم «الكلا هللا دبع نب ةمادق» ىف متاح ىبأ نبا ركذي مل )0(
 لذ ععس .لبان نب نيأ ىوس 

 دلو ديبقتلا) رح نب هلل دعو يقل اي الأ دي دنع دحاو ريغ ةيآور ءارشعلا ىبأ ثيدح

 17١(. مكاحلا مولع)

 : نساحملا
ٌ 

 , ةلاهجو .كانه رظتّياف كلذ ىف سب (نيرشعلاو ثلاثلا) ىف مدقت دق :ةدئاف»

 و/١١١ «تهتنا ؟ىمس اذإ فيكف مسي مل ىل رضت ال ىباحصلا

آلا ىرارلا نع ةاورلا ةحص مم ناك .كلذ لثم ىف ٌفالخلا :ةدئاف» »+ |
 00 الف ءرخ

 هتايثإ نسحي الف . ,ةحصلا مدع عم ناك نإو .اظفحي مل نم ىلع مّدقم ظِفَح نم نإف .هل هاجت ١

 .ر/ك١ «. تهتنا

 ءرمع وبأ انثدح : :ىديبزلا نع ماس نبا لاقو” :'''ىراخبلا خيرات ىف : ةدئاف **#

 6 تهتنا .ناذألا ىف اثيدح ركذف “بيؤذ نب ةصييق .ىفقثلا نايفس ىبأ نب دمحم عمس

 0 ر/١

 .(2/ ٠ */1( ىقشمدلا ركب ىبأ ىفقثلا نايفس ىبأ نب دمحم ةمجرت , ريبكلا ىراخبلا خيرات )1(

 : :ىنكلا «ىراخبلا خيرات) كرابملا نبا هنع ىور «.نايفس ىبأ نب دمحم عمس «ةيمأ ىنب ىلوم :رمع وبأو '

هل .ىرهزلا هنعو ةصيبق نع :ىفقثلا ءالعلا نب نايفس ىبأ نب دمحو 2( 776
 .(ت) ثيدح درف 



 حخالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 1 004

 ٍةعامج نع درفت «رانيد نب ورمع» كلذكو . هريغ مهنع وري مل نيعباتلا نم الجر نيرشعو
 نب ماشهو .ىعيبسلا قاحسإ وبأو ,ىراصنألا ديعس نب ىيحي» كلذكو .نيعباتلا نم
 “٠ .مهريغو « ةو رع

 :«رانيد نب وٌرمع» مهنع درفت نميف .عضاوملا ضعب ىف مهم «مكاحلا» ىمسو
 َّنب ورمع :«ٌّئرهزلا» مهنع درفت نميفو ؛خورف نب نمحرلا ٌدبعو .دبعم نب نمحرلا دبع
 نب هللا دبع :« ىيحي» مهنع درفت نميفو ؛ىلؤدلا نانس ىبأ نب نانسو .نامثع نب ناب
 (؟””ىراصنألا ّ

 ريغ هنع وري مل هنأ ركذو «ىظرقلا ةعافر نبرر روشملا» ب نيعباتلا عابتأ ف

 ا

 ىلا

 ةنيدملا خويش نم ٍةرشع ءاهز نع «كلام» درفت كلذكو كلام

 .اهيف هلعج ىتلا ةلزنملاب هركذ نم ضعب هليزنت ىف «مكاحلا» نوكي نأ ىشخأو : :تلق
 .ملعأ هللاو ؛مهوتلاو (©نابسحلا ىلع اًدمتعم

 د د

 0 :مكاحللا ثيدحلا مولع ةفرعم (91)

 ش  .(حاسصلا) ىلع عجوبو (غ) شماه [ىرهوجلا هركذ - انايسُحو اباسج
 ةعامج هنع ىور دقو .ةعافر نب روسملا اضوصخ ءمهضعب ىف ققحتملا وه فنصملا هيشخ امو : : ىقارعلا لاق

 نابح ع نبا ركذو (ليدعتلاو حرجلا) ىف متاح ىبأ نبا ركذ اك اك .قاحسإ نب دمحمو دعس نب ميهاربإ : مهنم نو رخآ

 درفملا بدأألا) ىف هنع هتياورو؟ىورفلا دمحم نب هللا دبع هنع ىور كلذكو .هنع قاحسإ نبا ةياور (تاقثلا) ىف

 : ميهاربإو «ىنيدملا نانس نب دوادو .ةربس ىبأ نب هللا دبع نب ركب وبأو ,ةورع نب نمحر لا دبع مهنمو .(ىراخبلل

 .(701 حاضيإلاو دييقتلا) .ةما نب



 نوعبرألاو نماثلا عونلا
 ةددعتم توعن وأ ةفلتخم ِءامسأب ركذ [ظ/43] نم ةفرعم

 ءامسألا كلت نأ اهب هل ةربخ ال نم ّنظف

 . امنإ كلذ رثكأ نإف ,نيسلدملا ,سيلدت ٌراهظإ هيفو .ةقاح هيلإ ٌةجاحلاو ,صيوع نف اذه

ظفاحلا ,ديعس نب ىنغلا ُدبع» فنص دقو .مهسيلدت نم أشن
 ..كلذ ىف .' !هريغو «ىرصملا 

 ىور ىذلا «رضنلا وبأ» :وه ءريسفتلا بحاص «ىبلكلا بئاسلا نب دمحم : : هلاثم

 نب دامح» وهو .ءاّدَ نب 0 'ىدعو ىرادلا ميت ثيدح ءراسي نب قاحسإ نب دمحم هنع

 : « ديعس وبأ» وهو .«هغابد ِكْسَم لك ةاكذ"“ : :ثيدح ةماسأ وبأ هنع ىور ىذلا «بئاسلا

 .«ىرذخلا ديعس وبأ» هنأ اًههوم هب سدي ءريسفتلا «قوعلا ةيطع» هنع ىوري ىذلا

 هللا ىضر ةشئاعو ىردخلا ديعس ىبأو ةريره ىبأ نع ىوارلا «ملاس» :اًضيأ هلاثمو

 ءىرصنلا ناثّدحلا نب سوأ نب كلام ىلوم ملاس وهو ,ىنيدملا هتلا دبع وبأ لاس :وه .مهنع

 (لاكشإلا ىلع حاضيإلا) هايس اًعفان اًباتك ديعس نب ىنغلا دبع ظفاحلا هيف فنص : :ىقارعلا لاق )١(
 ىدنع

 ماهوأي هيف أدب (قيرفتلاو عمجلا ماهوأل حضوملا) هامس اًريبك اًياتك ىدادغبلا بيطخلا هيف فنصو .ةخسن هنم

 ٠١( 8/9 ةرصبتلا) «.بيطخلا طخب ىدنع وهو - هخيرات ىف كلذ ىف ىراخبلا

 [ميق ىلع فطعلاب ضوفخم ؛ىدعو :انخيش لاق] :(غ) شماه ىلع (؟)

 «سابع نبأ نع ريبج نب ديعس نع ىراخبلا هج رخأ ثيدح ىف ناروكذم ءءاَدَب نب ىدعو ىرادلا ميمت]

 مكدَحَأ رّضَح اذإ مكنيب ٌةداَهَش اونَمآ نيذلا اهيأيِل : ىلاعت هلوق باب ءاياصولا باتك رخآ ىف ءايهنع هللا يضر

 ْ ق) ةباصإلاب ىرادلا ,ةثراح نب سوأ نب نب «ميمت ةمجرت ىفو ..ةدئاملا ةروس :ةيآلا «. .ةّيِصولا نيج ٌبوملا

 .(6816 :نيعلا فرح نم «لوأ ق) ءءاَدَب نب ىدع ةمجرتو (#87 :ءاتلا فرح نم «لوأ

 .امأو (حضوملا) ىف بيطخلا اهجرخأف ءهنع ,ىفوعلا ةيطع ةياورو ءرضنلا ىبأ نع قاحسإ نبا ةياور امأو

 'اهجرخأف ٠ «اغابد كسم لك ةاكذ” ثيدحل ءبئاسلا نب دامح نع ةماسأ نب دامح ىوكلا  ةماسأ ىبأ ةياور

 #/١١١-1١7(. : ةرصبتلا) ىف ىقارعلا هلقن .ماهوأ نم هيف عقو ام نيبو (حاضيإلا) ىف ىنغلادبع

00 



 . ىلوم ماسي ىمسم تاياورلا ضعب ىف وهو .,ىرصنلا ٍداطلا نب دادش ىلوم ملاس وهو
 :اهضعب ىفو .نالّبَس ملاس :اهضعب ىف وهو .ىرهملا ىلوم ملاسب اهضعب ىفو ؛نييرصنلا
 :اهضعب ىفو .ىسودلا هللا دبع وبأ ماس :اهضعب ىفو .داهلا نب ِداَّدَش لوم هللا دبع وبأ
 سود ىلوم ملاس

 .( ديعس نب ىنغلا دبع » هلك كلذ ركذ

 نعو .«''!ىرهزألا مساقلا ىبأ» : :نع هبتك ىف ىوري « ظفاحلا ٌبيطخلاو» :تلق :تلق

 عيمجلاو «ىفريصلا نامثع نب دمحأ نب هللاديبع» نعو «يسرافلا حفلا بأ نب هللا ديبع»

 نعو «بلاط ىبأ نب نسحلا» نعو «لالخلا دمحم نب نسحلا» نع ىوري كلذكو

 .دحاو نع ةرابع عيمجلاو ؛«لالخلا دمحم ىبأ»

 نعو «ىخونتلا نسحملا نب ىلع» نعو .«ىخونتلا مساقلا ىبأ» نع اضيأ ىوريو

 ,ريكب ةياور نم ةراهطلا باتك ىف اًعوفرم ةريره ىبأل ملسم هجرخأ “رانلا نم باقعألل ليو” ثيدح )١(
 دادش ىلوم هللا دبع ىبأ نع نمحرلا دبع نب دمحم ةياور نمو .دادش ىلوم ملاس نع .جشألا نب هقلا دبع نبا
 ماس نع هللا دبع نب ميعن ةياور نمو . .ىرهملا ىلوم ماس نع نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ ةياور نمو .داطلا نب
 ماس هب ركذي ام هيفو (71١1ت ٠ 6/5؟) ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلاو ((4 -/؟6 ح) داطلا نب دادش ىلوم
 (غ-١/0١ ميملا فرح) راونألا قراشمو ٠١8( ل) ىنايجلا ىلع ىبأل لمهملا دبيقت) ىفو ءبسنلاو ىنكلا ددعتم نم
 .(807/1498/) بيذهتلا بيذهتو

 .(غ) شماه نم [هيلإ بستنملل دج ءرهزأ ىلإ ةبسن :ىرهزألا] (1)
 :دادغب خيرات ىف هةثالثلا ءالؤه هخويشل بيطخلا مجرت
 وهو ,ىفريصلا مساقلا ايأ ىنكي «ىسرافلا رهزألا نب جرفلا نب نامثع نب دمحأ متفلا ىبأ نب هللا ديبع» -

 )80/١٠١*(. اه 8"2  ىداوسلا نباب فرعيو .ىرهزألا

 (14؟0/1) ه 8*2 بلاط ىبأ نب نسحلا وهو «لالخلا دمحم وبأ ,ىلع نب نسحلا نب دمحم نب نسحلا» -
 | اضن

 ها - «ىخونتلا مساقلاوبأ ءمهفلا ىبأ نب .دمحم نب دمحم نب ىلع نب نسحملا نب ىلع» -
 همهم 6/1



 01١  ةددعتم ٍتوعنوأ ةفلتخم ءاسأب َركُذ نم ةفرعم :نوعبرألاو نماثلا عونلا

 ؛«لدعملا ىلع ىبأ نب ىلع» نعو «ىخونتلا نسحملا نب ىلع مساقلا ىبأ ىضاقلا»

 .ملعأ هللاو ؛ريثكلا كلذ نم هلو .دحاو صخش عيمجلاو

 انف دن د

 :نساحملا *

 ركذي مث ءىرهزلاك ةدحاو ةبسنب ٌصخش ركذُي نأ ءكلذ نم َّلقأ سبلُي امبو : ةدئاف»

  ءاهقف ضعبل ىرج امك «نانثا امهنأ هل ةربخ ال نم نظيف ءَرخآ عضوم ىف هيساب |

 اهنيب عمجف .باهش نبال اًقالخ :ًرخآ ىفو .ىرهُّرلل اًمالخ :عضوم ىف دّجو :ةيعفاشلا ..
 و/١1؟ «.تهتنا - “ىرهزلاو باهش نبال اًالخ“ :لاقف .ناصخش اهنأ هِاقتعال



 ةباحصلا ءامسأ نم داحآلا تادرفملا ٌةقرعم
 مهانكو مهياقلأو .ءاميلعلاو ثيدحلا ةاورو

 ف اًقرفم اًعومجم ءلاجرلا ىف ةفنصملا ٍظاَْحلا بتك ىف دجوي زيزع حيلم عون اذه

 «ىعّدربلا "7 ىِيِدرَبلا نوراه نب ٌدمحأ» ٌباتكو .فينصتلاب اضيأ درفاو .اهباوبأ رخاوأ

 ضارتعا هنم ريثك ىف هقحلو .كلذ ىف باتك رهشأ نم (ةدرفملا ءامسألا)ب مجرما

 .«ريكب نبا هللا دبع وبأ » مهنم ,ظافحلا نم ٍدحاو ريغ نم كاردتساو

 رثكأو ءثلاثمو ٍناثم ىهو .داحآ اهنأ ىلع ةريثك ءامسأ ركذ هنوك ىف عقو ام :كلذ نمف

 ش .كلذ نم

 ءاملعلاو ٍةباحصلا ءامسأ ريغ ىف كلذ نم ٌدجوي ام همزلي ال .هطرش نم هانمهف ام ىلعو
 .ثيدحلا ةاورو

 حلجألا» :اهنم :م ,ىماسأ ال ٌناقلأ اهنأب اهيف هيلع ضرَتعا اهركذ ٌدارفأ كلذ نمو

 .ريثك ىيحبو « ىيحب» همساو ءهب تناك َةَحْلَجِل ٌبقل وه امنإ «ىدنكلا

 6 .٠ 8 .٠ 1 327 مي ماير ع هم .

 (."!هريغ ىدغص مهلف كلذ عمو .بقل ىدغصو ءرمع همسا «نانس نب ىدغص» اهنمو

 ىلإ ةبسن :ميج مث ءاب مث ةلمهم لاد مث ةنكاس ءار مث ةدحوملا حتفب .ىجيدربلا] :(غلا شماه ىلع )١(

 .لاد من : ةنكاس ءار مث ةدحوملا ءابلا حتفب ,ىعدربلا نوراه نب دمحأ 7 وبأ اهنم :ناجيبرذأ ىصقأب ةديلب ,جيدرب

 - [.قناعمسلا هركذ - اًخسرف رشع ةعبرأ ناجيبرذأ نيبو اهنيب ةدلب .ةعدرب ىلإ ةبسن :ةحوتفم ةلمهم

 - ه0 ةنس ىفوت ١15/١( بابللا) رظنا (باسنألا)

 هتافو ىبهذلا خرأ ظفاحلا ىفريصلا ىدادغبلا ريكب نب هتادبع نب دمحأ نب نيسحلا ,ريكب نبا هلا دبع وبأو.

 ءامسألا باتك : ىقارعلا لاق ( 2001/1/4 دادغب خيرات) 8١ ةنس ليقو .ظافحلا ةركذتو ربعلاب ه184 ةنس

 ٠ حرجلا باتكو ,ريبكلا ىراخيلا خيزات ىف ةقرفم ىهف الإو ,ةدرفم اهعمج ىف عضو باتك لوأ وه ىجيدربلل ةدرفملا :
 /1١(. ةرصبتلا) باوبألا رخاوأ ىف .متاح ىبأ نبال ليدعتلاو

 .(509) ىقارعلا دييقت رظنا (؟)

 هولا



 0 مهانكو مهباقلأو ءالعلاو ثيدحلا ةاورو ةباحصلا ءارسأ نمداحآلا تادرفملا : نوعبرألاو عساتلا عونلا

 ' هيف مكحلا ٌبعصي ٌنف اذه نأ ّقحلاو .عونلا اذه هب ٌتجرت ام ىلع اذه دري سيلو

 . .راشتنالا ٍديدش عساو باب ىف رصح هنإف , ضاقتنالاو أطخلا نم رطخ ىلع هيف مكاحلاو '

 :ةدافتسملا كلذ ةلثمأ نمف

 انك : : نايجعو . .سنوي نبا هركذ ىباحص [ظ/4] "ميجلاب «ىنادمهلا ناّيجع نب دمحأ»

 نايجع :ةجح وهو ٠ *«تارفلا نبا» طخب هتدجو مث .نآيلع نزو ىلع .ديدشتلاب هف رعت

 .1ناَيفُس :نزو ىلع ,يفيفختلاب
 "* ىعيات .««لجبلا ورمع نب طَسوأ»

 «مودي» : :هيف لاقيو  ىعالكلا رماع نب عيب نع - «ىعالكلا ميَبَص نب مودت»

 ."'قوف نم ةانثملا ءاتلاب ةباوصو .ءايلاب
 رت هلا

 (9 ةرّدكملا ٍةدحوملا ءابلابو ميحلاب : باحص «ثراحلا نب بيبج »)

 :نزو ىلع (ةباصإلا) ) ىف هطبض : :نايجعو .ءاحلاب [دمحأ] : :(ع ءص) ىف همسا عقو « نايجع نب دمججأ» )1(

 هققحم نأ ينظ بلغأو  اًرفصم نابع : :باعيتسالل رصم ةضهن ةعبط ىف ءاجو ”تارفلا نبا” نع «.نايثع

 :نزوب «نآيجع ليقو' :هشماه ىلع لقن مث - سورعلا جات ىف ىديبزلا طبضب هيف ذخأ ىداجلا ذاتسألا '

 نبا» طبضب هيف ذخأو ءطبضلا اذه ىلع كردتسا حالصلا نبا نأ ىلإ ةراشإ نود “حالصلا نبا هاكح  نايلع

 : (ةباصإلا) ىف امك .نايثع :وأ - نايفس نزو ىلع ا

 .ها86ت -طبضلاو ةباتكلا ناقتإ ىف ةجحلا .ىدادغبلا سابعلا نب دمحم نسحلا وبأ وه تارفلا نب

 ىف )417/١( حبص نب مودت : لامكإلا ىف وهو «لادلا مضو .تحت نم : ليقو : نساحملاب نيمضتلا ىف 0

 .هنع هللا ىضر ,ىعالكلا ىريمحلا رماع نب عيب نع ةاورلا

 هيك لامكإلا) ءايلا فيفختو ...ميجلا مضب (5)

 : نساحملا

 عبارلا ىف قأيسو ,سانلا هيلع امل فلاخم وهو .ءاحلاب ,دمحأ هنأ مهّضعب :ركذ :ةدئاف»
 ظ/1177١ «.تهتنا هيلع ةيبنتلا نيسمخلاو .

 ظ/77١ «.تهتنا .نارخآ ناطسوأ مهلف ."'اًدرفم اذه سيل :ةدئاف» *:# ش

 ىف قيرافتلا)و ١152١6( ت) :ليدعتلاو حرجلا) ىف متاح ىبأ نبا دنع ةزمهلا فرح نم دازفألا ىف وه )١(
 نبا لاقيو رماع نب ليعامسإ نبا وه ,دحاو طسوأ ىوس (بيذهتلا بيذهت) ىف سيلو (8 بيهذتلا ةصالخ
 )07١5/786/١(. ىصمحلا ىنابيشلا .ىلجبلا  ورمع



 17 ىعيات .ىرابخألا دلَجلا وبأ :ةروسكملا ميحلاب «ةورف نيب ناليج »

 هنأ ٌحصألاو .فورعملا احّج هنإ ليق .نّضغلا وبأ :اًرغصم ميجلاب «تباث نب نيَجُدلا»

 ."'ريبكلا يعباتلا :«شيّبح نب رز»

 هيبأ مساو همسأ ىف درفنا :«سمخلا نب ريعس »

 .ةبحص هل : ىماذجلا عابنز ىلوم « ٌيصخلا رَدتَس»

 .نيتحتفب :«ىباحصلا ديم نب لكش»

 نيغلابو :لاقي .ةلمهملا نيعلاو ةطوقنملا نيشلاب :«ةناحير وبأ .ديز نب نوعمش»
 . ".ءالضفلا ةباحصلا دحأ .حصأ ىدنع وهو :«سنوي نب ديعس وبأ» لاق ,ةمجعملا

 .""ىباحصلا ةمامأ وبأ :« نالجَع نب ٌىَدَص»

 أطخأ دقف ,ىحبانص :هيف لاق 0و «« ىباحصلا :رسعألا نب 0 , بانص»
 0 ل

 , .ىرصبلا ىسيقلا ليلّسلا وبأ ,اهلك اهيف ريغصتلاب :«ريَمْس نب ريقن نب بيرض»
 ءافلاب ليقو ,ءافلاب ليقو ,فاقلاو نونلاب وبأ ريقنو .اهريغو ةيودعلا ةّداعم نع ىور

 .00ليفن : ماللاو

 .ميجلا فرح نم ىتش ىنك باب ,ملسم ىنك ىف املق .ةنكاس مالو ميجلا حتفب هطبض ءىرصبلا دلجلاوبأ )0(
 نأ ىقارعلا ىكحو .احج هنأ امهيف سيلو «ىبالودلاو ملسم ىنك نم نيغلا فرح ىف ءىعوبريلا نصغلاويأ (؟)

 51١( دييقتلا) ءافعضلا ىف نابح نبا همهوو ؛لماكلا ىف ىدع نبا هدرو ءاحج هنأ (باقلألا) ىف مزج ىزاريشلا

 ىف «ىرهوجلا مهوو ,تباث نب نيجد» نصغلا ىبأ بقل : سوماقلا ىفو .لجر مسا :ىرهوجلا حاحص ىف ٠ ءاحجو
 .مسأ :هلوق

 رارزأ ةثالث ريمألا دازو 18١( ةفرعملا) ىدسألا شيبُح نبا ريغ اًرز ثيدحلا ةاور ىف ملعأ ال :مكاحلا لاق ()
 نبا ىلع دريف ١187/5( لاكإلا) ةبحص هل .ىميقفلا هللا دبع نب رزو «نادري الف نارعاش مهنم نانثا .نيرخآ

 736١(. دييقتلا) ىف ىقارعلا هلاق .اًعطق حالصلا
 لامكإلا) ىفو (187 ةفرعملا) اهب ىمست اًّدحأ ملعأ ال ىتلا تادرفملا نم امهالك سّمخلاو ريعس :مكاحلا لاق (؟)
 .ىقارعلا هدروأ «ىئاكبلا لاقيو .ىعيرقلا ءادعلا نب ريعس» ةباحصلا ىفو .ريعس انبا نطقو كلام هانبارو 2:24
 الك ما ,ةياصإلا) ىف هرظناو ("57 دييقتلا) ءريلا دبع نبا ىلع كردتسا ام

 ىف وهو .بيرقتلاو مكاحلا ةفرعمو ىراخبلا خيراتو .نيشلا فرح .ىبالودلاو ملسم ىنك ىف :نوعمش (0)
 )7917/٠١4/1(. ةلمهم نيعو ةمجعمب لاقيو ءنيتلمهمب لاقيو ءنيتمجعُب :نوغمش :(ةباصإلا)

 .داصلا فرح نم دارفألا ىف رمعويأ هل مجرت ىلهابلا )١(
 ىحيانصلا وه سيلوومزاح ىنأ نب سيق هنع ىور ,ىسمحألا رسعألا نب حبانصلا» :باعيتسالا ىف لاق (7)

 «قيدصلا ركب ىبأ نع ىور ىذلا -نمح رلادبع -

 ١84( مكاحلا مولعو ءملسم ىنك) ىف الق ,فاقلابو (١/171ىبالودلا ىنك) ىف املق ءافلاب :ريفن نب بيرض (4)

 | .(709/19 لابكإلا) فاقلاب ,ريقن ىف ءابآلا ىف ريمألا هطبضو

(06 
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 يبيض
 يييحيحيييييييييييييييبببب

 .ىعبات ٌحلاص ٌدبع :ةلجعم ريغ نيعب :'''ىشاقرلا ديز نب ناوُرُع»

 .""ةئلخما ءانلاب :«ىبضلا َعترق»
 ا" ىباحص :ماللا حتفب « لبنح نب ةدلك»

 أ نزو ىلع رغصم ٌددَشم لوألاو ءامهيق ماللاب : ىباحصلا « ىدسألا 5 نب ياء

 .*ديف ٌطلغُي هنإف هملعاف .(“اصع نزو ىلع ربكم ففخم ىاثلاو

 .اّسنأ ىأر « نايرلا نب [و/94] ٌرمتسم»

 .ىباحص : «كاثريخلا ةَسيبن

 )١( لايكإلا) رظناو .ليدعتلاو حرجلاب نيعلا دارقأ ىف 7/18١( ىقارعلا دبيقت) عم 164"(

 ٠١37/19(. لاكإلا) ىعبات .ثالثب ةمجعم ءاثلاو ءارلا نوكسو فاقلا حتفب :.عئرق (؟)

 نم ىباحص .ةدلك نب ثراحلا ٠١9/4(: لايكإلا) ىف هعمو (باعيتسالا) نم فاكلا فرح دارفأ ىف ()

 .مهبولق ةفلؤملا

 هلوق] :هشماه ىلع بتكو (غ) نتم ىف هيلع بّيضو نساحملا نيمضتو (ع ءص) نم [اصع نزو ىلع] (4)

 .[؟ال وأ ةياورلا نم وه له .تككش ىأل هيلع تيبض ءاصع نزو ىلع

 هاتطبض ءابل :نوحتف نبا لاق» :هشماه ىلعو ) ماللا فرح نم دارفألا ىف ربلا دبع نبا هل مجرت

 كلذكو «هلثم جرفم نبا طخب تي درو .ةدحوملا ديدشتو ماللا مضب : باعيتسالا نع «ىبل» انطبضو .اصع نزوب

 .ةياصالاب (ىبل) ىف

 2,214 حاضياإلاو دييقتلا) رظناو ١ لايكإلا) رمتسملا نب ميهاربإ دلاو ءىجاتلا رمتسملا :هعم (0)

 . ٠١4/٠١( بيذهتلا بيذهتو

 - ١ ىف هريغ ريمألا ركذي ملو .نونلا فرح نم دارفألا ىف ربلا دبع نبا هل مجرت :ىلذحلا «ريخلا ةشيبن» (1)

 ("11) ىقارعلا دييقت رظناو )١78/90( لاكإلا

 : نساحملا 3

 .قأ : :همسا نأ نظ (ةباحصلا مجعم] نم فلألا باب ىف « عناق نبأ» هركذ :ةدئاف»

 ظرال؟ «تهتنأ -«الوكام نبا» هركذ امك كلذ ىف مهوو

 لل . 1 1 2 ١
 رحآ) “.كلذ ىف مهوو ءّىمأ :همسا نا نظ:: :«عناق نبأ» مهو ىلع اهيبنت لاكإلا ةعوبطم ق ىذلا

 ١64/10 (ّىماو ىملو ىبل باب ,ماللا



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم مك

 (7قفاكلا ديدشتو ءابلا ٌحتف .هيف ثيدحلا لهأ ٍةنسلأ ىلع ٌبلغو .فاكلا فيفختو ءابلا رسكب ,ريمح نم نطب «لاكب نم : ىعبأت ,«ىلاكبلا ٌفوَن»
 .ىباحصلا :«دبعم نب ةصباو»

 رق هما

 ةطوقنملا نيغلاب : لفغمو .ىباحص : ةرركملا ةدحوملا ءابلاب « ءرغصم .« لفغُم نب بيبه »

 ."!ةنكاسلا

 هطبضو .ةمجعملا لاذلاب هريغو « ريكب نبا» هطبض :باطخلا نب رمع ديرب «ناذمه»

 .”ميملا ناكسإو ةلمهملا لادلاب :(ىجيدربلا باتك) ىلع فلأ نم ضعب

 د د

 ا

 هنعو ,نابوثو ىلع نع ىور .ىماشلا - ةدحوملا رسكب - ىلاكبلا ىريمحلا ةلاضف نب فون» )١(
 عم رضخلا ةصق ىف ءارهنع ىضر سابع نبا ثيدح ىف «نيحيحصلا ىف ركذ هل «قاحسإ وبأو ريبج نب دقجس
 ليقو .نيعباتلا تاقث ىف نابح نبا هركذو :ليدعتلاو حرجلا ىف «هللا دبع نب فون » هعمو .مالسلا اهيلع ىس وم

 (5387 ىقارعلا دييقت) عم (1١؟١١-5/8٠060 ليدعتلاو حرجلا) هيف رظنا هللا دبع نبا ءاثلاث اون مه نإ

 دنع هثيدخ (؟7١7) ءالا فرح نم دارفألا ىف ربلا دبع نبا هل مجرت :ىرافغلا «لفغم نب بيبه» (؟)

 1 (؟50/7 لاكإلا) رصم لهأ

 :نساحملا *

 ىف قأيسو - نادرفم هيبأ مسأاو همسأ : :« لبانسلا وبأ .ككشب نب هبر ديبع » : ةذئاف»
 ءاحلاب ةّبَح : :ليقو .ورمع : ليق ,كلذ ريغ فالخ همسا ىفو .ةثالثلا ىف درفم وهف - ىنكلا
 (7(تهتنا .نونلاب :ليقو .ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا

 نب .لبرَسُم نب دهرسم نب دّدَسُم» وهو ,هئابآ ءامسأ ٌريظن فرعُي ال ْتَدحُم : ةدئاف »

 عضوم اذه سيل مالك كلذ ضعب ىفو « كسام نب لدن نب لب رطُم نب لبرغُم

 ظ/ا؟؟ .« تهتنا - (”هطسب

 يبالودلا 4 ةبحو ءورمع ع همسأو (ىنكلا) ىف ماسم همسي 00 00000 بيذهتلا بيذهت ىنك )غ1(

 .(بيذهتلا بيرقت) نم طيضلاو ٠ 53 بيزذهتلا بيذهت ىلع
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 :اهنمف «.ةدرفملا قكلا امأو

 1 5 52 1 9 2 و ممل لا

 هل .د وعسم نبا باحصا نم « هربس نب ةيواعم» همساو .ىثم رغصم : :« ٍنيديبعلا وبأ»

 (1]ةئالت وأ ناثيدح

000 | 
 .(!قبس دقو .«ىمرادلا ءارشعلا وبا»

 هنع ىور .همسا ىلع فقوي و «ماللا ديدشتو ةلمهملا ,لادلا رسكب : :«ةلدملا وبأ»

 همسأ نإ هلوق ىف «ظفاحلا ميعن ابأ» عبات اًدحأ ملعن الو أ "”ةعامجو ةنييع ٌنباو شمعألا

 .”ىندملا هللا ديبع

 7 5 5 .. ِ .َ 0 يب اة

 همساو .('تحت نم ةانثم ءاي فلألا دعبو .ميملا ٌمضب هانفرع :«ىلجعلا َةياَرُم وبأ»
 يف مصل

 .ةداتق هنع ىور .ىعبات .«ورمع نب هللا ديبع»

 بيذهتلا بيذهت نم ميملا فرح ىف هتمجرتو (88) نيعلا فرح نم ىتش ىنك باب .ملسم ىنك )١(
 .ةيواعم :( "89 /؟١ت/)

 .نيعبرألاو سماخلا عونلا رخآ ىف (5)

 )١٠١١( ىئاطلا دهاجي وبأ هنع ىورو ,ةريره ىبأ نع ىور ٠ .ىمسم ريغ لدم وبأ : (ملسم ىنك) ىف قف

 دعس .,ىئاطلا دهاجي ىبأ ريغ هنع وري مل .اهنع هللا ىضر .نينمؤملا مأ ةشئاع ىلوم ةلدم وبأ : بيدذهتلا بيذهت ىفو

 .بيجع مهو هيف هيف ؛ةنييع نباو شمعألا هنع ىور : هلوق» : حالصلا نبا ىلع ىقارعلا ديقو ١١7/١7( :ىنكلا)

 اقالخ هيف ملعأ ال ام اذه .دعس همساو «ىئاطلا دهاج ىبأ هنع ةياورلاب درفناو ءالصأ اهنم دحأ هنع وري ملف

 ىور هنإف ,ةلدم ىنأ نع ىور ىذلا .دهاجم ىبأب كلذ هيلع هبتشا فنصملا نأ مهولا ببسو ...ثيدحلا لهأ نيب

 ىف نابح نبا هاهمس كلذك لب .هللا دبع نب هللا ديبع : :همسأ ركذي ميعن : وبأ درفني ملو .ةنييع نباو شمعألا هنع

 ..هخيرات ىف ىراخبلا هاكح .راسي نب ديعس هنأب (ىنكلا) ىف .مكاحلا .دمحأ وبأ مزجو .تاقثلا

 )٠١5( ميملا فرح نم ىتش ىنك باب ىف ءايلق .ملسم هطبض كلذك (5)
 (١١؟/؟) ىلجعلا ةنارم وبأ :ىبالودلل ىنكلا ةعبط ىف ءاجو |

 : نساحملا 3

 و/5١١ .«تهتنا «2'!نابح نيا» هيلإ هقبس دقف .كلذب «ميعنوبأ» درفني مل : :ةدئاف»

 )١( حاضيإلاو دبيقتلا) ىف ىقارعلا هلاق ,تاقثلا ىف 87"(



 حالطصالا نساحبو حالصلا نبا ةمدقم مكه

 ."”هريغو لوحكم نع ىّور .”ىنادمهلا َنالّيَغ نب صفح :ءايلا ففخم رغصم «دّيعم وبأ»
 د ا

 :اًهاثمف باقلألا نم ٌدارفألا امأو
 فالخ ىلع نارهم همساو .درف بقل :ةباحصلا نم لي هللا لوسر ىلوم «ةنيفس »
 .' هيف )00

 .اهحتفب اريثك هنولوقيو .هريغو «بيطخلا» نع ميملا رسكب وهو : ("ىلع نب لذنم»

 .ورمع همساو ءٌبقل وهو

 نيبضولا هنع ىورو .ةمقلع نب رصنو لوحكم نع ىور دْيَعُم وبأ .ىفادمطا ناليغ نب صفح )١(

 (ملسم ىنك) ةملس ىبأ نب ورمعو ىبحي نب ديزو
 نمح رلا دبع وبأ هتينكو .نيسلا فرح نم دارفألا ىف متاح ىبأ نبا هركذ .هنع هللا ىضر .ةنيفس (؟)

 ربلا ديع نبا هل مجرتو .هايمسي ملو (708/4 لابكإلا) ىف ريمألا دنع هلثمو 1711/77١/5( ليدعتلاو حرجلا)
 :همسا ىف لاوقألا رجح نبا ىصحأو .هتينكو همسا ىف اًقالخ ركذو (؟0// :باعيتسالا) نم نيسلا دارفأ ىف
 (78 نيسلا نم لوأ /ق :ةباصإلا) الوق نيرشعو اًدحأ

 :ىقارعلا ديقو (بيذهتلا بيذهت شماه ىلع بيرقتلا) ىّرّتعلا ىناثلا نكاس ميملا ثلثم :لدنم (؟)
 جاجحلا ىبأ طخ نم هتلقن اذك «ميملا حتف هيف باوصلا :رصان نب دمحم لضفلا وبأ ظفاحلا لاق :تلق»
 (310 دييقتلا) رصان نبا طخ نم هلقن هنأ ,ليلخ نب فسوي

 : نساحملا د

 ١)( ء

 ,"ةرشع نم وحن هنع ىور دقف «مزح نبا» معز اك لوهجمب سيل :ةدئاف»
 نب ىسيع نب دمحم نمو :ىذمرتلا ىف هلوقب رابتعا ال |ى .مزح نبا ةلاهجب رابتعا الو

 ظ/١١؟4 .«تهتنا ؟ةروس

 ديعم وبأ وهف ءديَعم امأو :لاقو (ةيعمو ديعمو دعم باب) ىف ةرابع طبض الوكام نبا هطبض :ديعم وبأ )١(

 هنع ثدح .ىئرهزلاو ىسوم نب نايلشو ةمقلع نب رصنو لوحكم نع ىوري .ىنادمها ناليغ نب صفح
 ىسينتلا فسوي نب هللا دبعو ملسم نب ديلولاو ةملس ىبأ نب ورمعو ىيحي نب ديزو ءاطع نب نيضولا
 ليدعتلاو حرجلا) ديمح نب مثيهلاو ,هنارقأ نم وهو ءزاغلا نب ماشه :اًضيأ هنع ةاورلا ىفو (115/7 لاكإلا)
 7/77/١8/9( بيذهتلا بيذهتو ,1 83/7"
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 بقل :كلام بهذم ىلع (ةنودملا) بحاص «ىناوريقلا ىخونتلا ديعس نب نونحسو»

 ."''مالسل ادبع همسأو ء.درف

 نيرخآ ٍةعامج ىف «"'ىفعجلا [ظ/94] ةنادكُشُمو ءىمرضحلا نيَطُم» :كلذ نمو

 .ملعأ وهو ؛ىلاعت هللا ءاش نإ باقلألا عون ىف مهركذنس

 نك د ا

 )١( مألا وحن ريبك باتك وه] ةنودملاو (غ) شماه نم [بجر ىف نيتئامو نيعبرأ ةنس نونحس تام] |
 ' ْش .( ص ) شماه نم [ىعفاشلل

 - اههيقفو ةيقيرفإ ىضاق :ىناوريقلا ىخونتلا بيبح نب ديعس نب مالسلا دبع ديعس وبأ .نونحسو
 مو هقلي مل نمم .هبهذم اولمحو ههقف مهيلإ ىهتنا نيذلا «كلام مامإلا» باحصأ نم ىلوألا ةقبطلا ىف .مامإلا

 (ه ؟2غ.-156) هنم عمسي

 (88- 140/5 ضايع ىضاقلل .كرادملا بيترت)

 | [.هللا ءاش نإ ءنيسمخلاو ىناثلا ىف اهنايب ىأي :ةنادكشمو ءنيطم] :(غ) شماه ىلع ةراشإ (؟)

 .نيبقللاب فيرعت ديزم .كانه .هيفو



 نيسمح ىفوملا عونلا

 كلاب ءامسألا ةفرعم

 32 هنم عاونأ ف 0 رادع نبالو .ظفاحلا دمحأ ىبأ ريبكلا مكاحلا باتكو ,ىئاسّنلا
 .٠ *ةقئار ةفضل

 ىنككلا ىلع هباتك ٍبّرَبُي كلذ ىف ٌفْنصملاو .ىتكلا ىوذ ءاسأ ناب ةمجرتلا هذهب دارملاو

 .[هدنم َنبا :هضوع لعجو .ريلا دبع نبا (هرصتخم) ىف ىواونلا طقسأ] :(غ) شماه ىلع ٠١(
 ؟098/؟ بيرقتلا ىف

 : : نساحملا 2

 (ىنكلا ةفرعم ىف انغتسالا) ٌباتك :هل لاقي ىتح َرْعّصلا ةفاطللاب دارملا سيل :ةدئاف»
 مب ل عالصلا نا تلا نك يخش ريك دلج ىف

 ,دوراحلا نبأ ٌباتكو ,ىبالودلا رشب ىبأ .باتك : ؛ ىلا بتك نم لفغأ :لاقي الو

 باتكو ,دلخم نيا باتكو متاح ىبأ نبا باتكو ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ باتكو

 ؛ني رخأتملا نم هريغو «ىيفيرصلا قاحسإ ىبأ

 و/١؟5 .«تهتنا - ةريثك كلذ ىف ٍتافنصملا نأ مالكلا لوأ ىف قبس دق :لوقن انأل

 هنإف .هريكأو كلذ ىف فنص ام ّلَجَأ مكاحلا دمبأ ىبأ باتكو : ىنكلا ىف اوفنص نم ركذ دعب ,ىقارعلا لاق -
 نيذلاو .ايلاغ همسا فرع نم الإ |مهيف ركذي مل ىئاسنلاو ملسم اباتكو .فرعي مل نمو همسأ فرع نم هيف ركذي
 بيترت ىلع هباتك فورح بتر ىئاسنلا نأ الإ .اهباحصأ ءابسأ اونيبو ىنكلا ىلع باوبألا اوبوب كلذ ىف اوفنص
 ,دجبأ فورح ىلع ألو ,ةيراغملا حالطصا ىلع الو ٠ ,ةقراشملا دنع مجعملا فورح بيترت ىلع سيل ٠ .«بي رغ

 2( ٠/0/1 ةرصبتلا) .مكحملاو نيعلاك ةغللا لهأ نم 8 ريثك فورح بين رت ىلع الو
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 هال١ ىنكلاو ءاسألا ةفرعم :نيسمخ ىوملا عونلا

 هنوظفحتيو هب نونعي ثيدحلاب ملعلا لهأ لزي مل ,بولطم نف اذهو .اهباحصأ ًءامسأ اًنيبم

 :بورض ىلع اهيف ىنكلا باحصأ : لوقأف .اًنسح ًيسقت هيفا ُثركتبا دقو

 ءالؤه مسقنيو ."'!اهريغ مط َءامسأ ال مهانك مهؤاسأف .ىكلاب اوُمَس نيذلا :اهدحأ

 :نيمسق ىلإ

 كلذو .ةينك ةينكلل نأك راصف همسا ىه ىتلا ةينكلا ىوس ىرخأ ةينك هل نم :امهدحأ
 «ىموزخملا ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىبأ»ك اذهو .بيجع ٌفيرط

 هتينكو ءركب وبأ همسأ «شيرق بهار» :هل لاقي ناكو .ةعبسلا ةنيدملا ءاهقف دحا

 .*كجرلا دبع وبأ

 دنسأ (لصافلا ثدحملا) باتك نم .دحاو رصع اهعمجي ىتلا روصلا ةلكشملا ىتكلاو ىماسألا باب ىف )١(

 هلأسف لجر هاتأف ءرصمب ميرم ىبأ نب ديعس دنع انك :لاق ,ىمرادلا ديعس نب ناثع نع ىزمرهمارلا ىضاقلا
 :لوأألا هل لاقف .هباجأن كلذ ىف رخآ لجر هلأسو .هيلع عنتماف ,ثيداحأب هثدحي نأ هلأس وأ ,هيف رظني اًباتك

 نم ةرمج ابأو ءىنفابيسلا نم ىنابيشلا فرعت تنك نإ :ميرم ىبأ نبا لاقف .هتبجأف اذه كلأسو ىنبجت ملف كتلأس

 مله :لاقف ةياكحلا هذهب انباحصأ .ضعب تثدح :ىضاقلا لاق ...كانثدح ءسابع نبا نع امهالكو ,ةزمح ىبأ

 .اهفورح تفلتخاو اهروص تقفتاو هلهأ روصع تيراقت ام اهلكشأ نأ ىلع انعمتجاف .ةلكشملا ءامسألا ركاذتن

 ( ىقارعلا) ةرصبت) رظناو ١86( ف ؟!/54) «...كلذ نم

 ' ( نامسم ريغ َنوئكملا» :ىزمرهمارلا دالخ نبا" ىضاقلا دنع مه فز

 دييقت رظناو (5١؟ ف لصافلا ثدحملاو .550/1١؟/4 ليدعتلاو حرجلا) ىف .دحاو هتينكو همسأ (')

 714 :ىقارعلا

 : نساحملا 2

 ليقو ,ةريغملا لاقيو .دمحم همسا نإ :نمحر لادبع نب ركب ىبأ ىف ليق دق :ةدئاف»

 ظ/١؟5 .«تهتنا .دمح ابأ ىنكي ليقو -رشع دحأ ىبأ نبا هركذ -ورمع

 نب ركب وبأ ركذي ملو ٠١( :ءابلا فرح) نمحرلا دبع وبأ هتينكو ركب وبأ همسا لاقي :ملسم ىنك) ىف -
 ةرهمجو ,1؟١/0 ىبالودلا ىنك) ىف ,هتينك .همسا ريغب ,ىموزخملا ةريغملا نب ماشه نب ثراحلا نب نمحر لا دبع

 ثدحملاو ؛ليدعتلاو حرجلا) ىف كلذكو ١7"( :ىريبزلا بعصملل شيرق بسنو ,7 :مزح نبال باسنألا

 (لصافلا

 - .نحرلا دبع وبأ هتينكو .همسأ ركب وبأ ليقو .ةريغملا ليقو .دمحم همسا ليق :(05 مقر بيرقتلا) ىنك ىفو

 .هتينك همسا ليقو



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم هاك

 ركب وبأ همسا نإ لاقي «ىراصنألا مزح ني ورمع نب دمحم نب ركب وبأ» كلذكو

 ,(ةدمحم وبأ هتينكو

 ةينكلا ريغ مزح نبال ةينك ال هنإ ليق دقو .«ٌبيطخلا» هلاق .كلذ ىف نيذهل ريظن الو

 .همسأ ىه ىلا

 :هلاثم .همسا ىه ىتلا ةينكلا ريغ هل ةينك ال نَم :ءالؤه نم :ىناثلا

 سيل » :لاق هنأ [و/49] هنع ىور .هريغو كي رش نع ىوارلا «ىرعشألا لالب وبأ»

 ا"ا«دحاو قينكو ىمسأ ,مسا ىلإ

 مهنم ةعامج هنع ىور :ءاحلا حتفب «ىزارلا نايلس نب ىيحي نب نيصخ وبأ» اذكهو

 .""«دحاو قتينكو ىمسا .ال» :لاقف ؟مسا كل له :هلأسو «ىزارلا متاح وبأ»

 ا

 ,اهيف مهاح ىلع الو مهئامسأ ىلع فقوُي مو مهانكب اوف رُغ نيذلا :ىناثلا برضلا
 :ةباحصلا نم هلاثم ؟اهريغ وأ مهانك ىه له

 : هيف لاقيو .ليدلا دوسألا ىبأ طهر نم «ليدلا لاقيو ىنانكلا ,نونلاب ,سانأ وبأ»
 . دنع ةروسكمو ةيبرعلا لهأ ضعب دنع بّسنلا ىف ةحوتفم ةزمهلاو .مضلاب لولا
 , هيف ذوذشلا ىلع مهضعب :

 60) َتاَلَبَص 5 7 0 ا
 006 هللا لوسر ىلوم :«ةبهبوم وبا»و

 )١( ف :لصافلا ثدحملاو .1595؟ ت.ليدعتلاو حرجلا ىنك ١77

 ١5( :ءامسألاو ىنكلا) هتينك ريغب ملسم هركذي 0 ا هتينك همسا لاقيو : بيذهتلا بيذهت ىفو

 هتينك ريغب «ملسم» همسي ملو ١011( ىنكلا) هيبأ نم متاح ىبأ نبا هعمس (ليدعتلاو حرجلا) ىف هصنب (؟)

 (08 :ءامسألاو ىنكلا)

 ,هنع ءالوكام نباو (17737 : ىنكلا ءليدعتلاو حرجلا) «مسبتف .هللا دبع كتيمس انأت» :متاح وبأ لاق ()

 48١0/7( لايكإلا) ىف
 طخ (88) ىلوُدلاو ىليدلا : ىنايجلا ىلع ىبأل لمهملا دييقت) ىف (4)
 ةيهوم وبأ :لاقيو :ىدقاولا نع (ةباصإلا) ىو ١17". باعيتسالا ىنكو 051/١, ىبالودلا ىنك (9)

 باعيتسالا ىف هلثمو .ةبوهوم وباو



 0/1 ىتكلاو ءابسألا ةفرعم :نيسمخ ىفوملا عونلا

 2 8 1 ىر 2 5

 .""هناكم كانه نفدو .ةينيطنطسقلا راصح ىف تام ىذلا :«ىرذخلا ةبيش وبأ»و

 :ةباحصلا ريغ نمو

 ."'كلام نب سنأ نع ىوارلا :« ضيبألا وبأ»

 .هريغو كلام هنع ىور : رمع نبأ ىلوم « عفان نب ركب وبأ»

 :ليقو .هلوأ ىف ةحوتفملا نونلاب : صاعلا نب ورمع نب هّللادبع ىلوم «بيجنلا وبأ»

 .قوف نم نيتنئاب ةمومضملا ءاتلاب

 *«ليذدلا دوسألا ىبأ نب برح وبأ»

 نيشلا باب )8/١"( ىبالودلا ىنكو (07) ملسم ىنك )١(

 همسا فرعي ال :لاقف سنأ نع ىور ىذلا ضيبألا ىبأ نع ةعرز وبأ لئسو :ليدعتلاو حرجلا ىف (؟)

 .« .سنأ نع .ضيبألا ابأ ىسيع : ءامسألا ىف متاح ىبأ نبا ركذو ١888( ىنك)

 .هيلع تفحصتف ءىسنع ضيبألا وبأ :تاياؤرلا ضعب ىف دجو هنأ لمتحيو .مهو اذهو :ركاسع نبا لاق

 .ىلي ايف نساحملا ةدئاف رظنا بيذهتلا بيذهت ىنُك ىف هلثمو 14 دييقتلا ىف ىقارعلا هاكح

 : نساحملا د

 .ىسيع :«متاح ىبأ ٌنبا» هاسف «ضيبألا وبأ» امأ :ةدئاف»

 (ةعومجملا دئاوفلا) هباتك ىف «نيدلا ديشر ظفاحلا» ركذف «عفان نب ركب وبأ» امأو

 ("7 صا دبع :همسا نإ ليق هنأ

 ىفو .ءاظلا حتفب «ميلظ» همسا نأ هخيرات ىف «سنوي نبا» ركذف «بيجنلا وبأ» امأو

 -لاق هنكل «بيجنلا وبأ ,ماللا رسكو .ءاظلا حتفب .ميلظ» :('"”الوكام نبال .لابكإلا)

 :نيدلا ديشر ظفاحلل«ةعوطقملا ثيداحألا نم ملسم حيحص ىف عقو ام نايب ىف ةعومجملا دئاوفلا ررغ» )١(

 .(ق ١؟4) طابرلاب ةماعلا ةنازخلا ىف ةيطخ ةخسن هنم «.راطعلا

 (ليدعتلاو حرجلا ىنكو )١17/١ ىبالودلا ىنك ىف اًضيأ ىمسم ريغ وهو (١؟ىنكلا) ىف «ملسم» همسي مو

 .رمع هابس :نايح نبا نعو .همسا ىلع فقأ مل :لاق .مكاحلا دمحأ ىبأ نع بيذهتلا بيذهت ىنك ىفو

 ىلوم بيجنلا وبأ :ىبالودلا ىتك) نم نونلا فرح ىف وهو (18-/0) ميِلُظو ميِلَظ باب :لابكإلا (؟)
 ىلوم ىرصملا بيجتلا وبأ :ءاتلا ىف ءبيذهتلا بيذهت نم نيفرحلا ىنك ىفو (155١/؟ :[دعس] نب هقلا دبع
 ,1417 ىتكلا) نونلا فرح ىف هركذ مث : رهشأ وهو ,نونلاب بيجنلا وبأ :لاقيو .حرس ىبأ نب دعس نب هقا دبع
)2 



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا. ةمدقم 0ع 7

 .ملعأ هللاو .هريغو بهو نبأ هنع ىور :- رصمب ةلحم فقوملا - «ىفقوملا زيرخ وبأ»

 2 د

 ىبأ نب ىلع» :هلاثم .ءاسأو ىنك كلذ ريغ مهو ىنكلاب اوبقل نيذلا :ثلاثلا برضلا

 .نسحلا ايأ ىنكيو .بارت ىبأب بقلي :هنع هللا ىضر «بلاط

 ركذو "0.بقل دانزلا وبأو ,نمحرلا دبع وبأ هتينك :«ناوكذ نب هللا دبع دانزلا وبأ»
 ناكو .دانزلا ىبأ نم بضغي ناك هنأ  هنع انغلب ايف  «ىكلفلا لضفلا وبأ ظفاحلا»
 .انتفم اًماع

 وبأو ,نمحر لا دبع وبأ هتينك :«ىراصنألا نمحر لا دبع نب دمحم .لاجرلا وبأ»

 .لاجر مهلك دالوأ ةرشع هل [ظ/44] ناك هنأل هب بقُل بقل .لاجرلا
 ىنكي .ىزورملا ىراصنألا حضاو نب ىيحي :قوف نم ةانثم ةمومضم ءاتب «دَلْمَت وبأ»

 ىلع «ىزارلا متاح وبأ» ركنأو .هريغو نيعم نب ىيحي هقثو .بقل ةليمت وباو .دمحم ابا
 ."ءافعضلا باتك ىف هايإ هلاخدإ ىراخبلا

 )١( ىبالودلا ىنك) ىف هلثم ١/١84( .دانزلا .ىبأ ىلع «ملسم» رصتقاو )25(.

 حرجلاب حضاو نب ىبحي ىف ,ريغصتلاب .ةليق وبأ وهو ١71/١, [ةميق وبأ] :ىبالودلل ىنكلا ةعوبطم ىف (")
 لوحي .ءافعضلا باتك ىف ىراخبلا هلخدأ ,ثيدحلا ىف ةقث وه :لوقي ىبأ تعمس :متاح ىبأ نبا لاق .ليدعتلاو
 )4٠١(. كانه نم

 )014/١(. ةرهزلا ىف امك ةليمت وبأ هبقلو دمحأ وبأ هتينك :هشماه ىلعو (لاكإلا) ىف ةلي وبأ وهو
 .بيرقتلاو بيذهتلا بيذهت ىف ةليق وبأ وهو كلذكو

 نإف ,صاعلا نبورمع نب هتلادبع ىلوم هنأ مدقت دقو .حرس ىبأ نب هللا دبع ىلوم هنإ -

 هيفو «بيجنلا وبأ طيطح نب ء.ءاظلا مضي ٠ .ميلظ» : (لابكلا) ىفو .داريإ الف هريغ نكي

 .ناميلس وبأ ُهتينك .دلاولا ٌفورعملا اهُمومضمو ؛هيبأ مسا فرعي ال ءاظلا ٌحوتفمف : :رظن
 .بيجنلا وبأ :هيف لاقي نأ نسحي الف «الوكام ُنبا» هركذ

 ظ/45١1١ «.تهتنا  ءاطع همسا نأ هبشي ام مهضعب ركذف ' ١«برحوبأ» امأو

 نع .بيذهتلا بيذهتو 1177 ليدعتلاو حرجلاو ,157/7 ىبالودلاو ,14 ملسم ىنك) ىف ىمسم ريغ )١(
 امل .ءاطع همسا ىف ليق امنإو ,هتينك همسا نإ :تاقبطلا ىف طايخ نب ةفيلخ لاقو .نابح ن نباو ىئاسنلاو دعس نبأ

 .ءاطع هنبا هنم وحنلا ملعت :لاقو وحنلا ىف هتيلوأو ىلؤدلا دوسألا ابأ ركذو ,نفاتسجسلا متاح ىنأ نع ىوُر

 .(570 :ىنكلا .بيذهت) هريغ ادلو دوسألا ىبأل اوركذي مل مهنأل برح ىبأ مسا وه نوكي نأ لمتحيف



 0 ىنكلاو ءاسألا ةفرعم :نيسمخ ىفوملا عونلا

 ! ناك هنأل .هب بقل ناذآلا وبأو ءركب ابأ ىكي :«ميهأربإ نب رمع ظفاحلا ناذآلا وبأ»

 ش .نينذألا ريبك '

 | خيشلا وبأو .دمحم وبأ هتينك :«ظفاحلا دمحم نب هللا دبع ىناهبصألا خيشلا وبأ»

 .بقل

 م

 .بقل مزاح وبأو ء,صفخ وبأ هتينك :دمحأ نب رمع ''«ظفاحلا ىوُدبَعلا مزاح وبأ»

 .ملعأ هللاو (باقلألا ىف ىكلفلا باتك) نم هاندفتسا امنِإو

 ف ها

 :كلذ لاثم .رثكأ وأ ناتينك هل نم :عبارلا برضلا

 ."”ديلولا وبأو .دلاخ وبأ :ناتينك هل تناك «جْيَرجم نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع»

 ىنكي ناك هنأ يور :هللا ديبع وخأ «ىرمعلا صفح نب رمع نب هللا دبع»
 ا ْ ."”نمحرلا دبع ايأ :ىنتكاو اهكرتف ,مساقلا ابأ

 : ىنك ثالث «ىوارفلا ديفح .ىروباسينلا ىللاعملا ىبأ نب روصنم» انخيشل ناكو

 .ملعأ هللاو ؛مساقلا وبأو .حتفلا وبأو ءركب وبأ

 فكدق ات

 ,رثكأ وأ ناتينك فالتخالا ىلع هل َرِكَّذف .هتينك ىف ٌفلتخا نم :سماخلا ٌبرضلا

 )١( .[هريغ ىف تبثو ,عامسلا لصأ ىف سيل مزاح هلوق ىلإ ,مزاح هلوق نم] :(غ) شماه ىلع .
 1 .(ز ,ع ءص) نتم ىف تباث وهو

 لاقيو :لاق «ناءايو ةنكاس واو اهدعبو لادلا مضب ءىيوُدبَعلا ىف الوكام نبا هركذ .ىوُدبعلا مزاح وبأو
 ةيبرغلا لهأ دنع ةحوتفمو ءثيدحلا لهأ دنع ةمومضم انه لادلاو .بسنلا ءاي اهيلت واولا رسكب ىودبعلا
 .(180/1) مزاح باب ىنك ىف هركذ كلذكو .هيودبع ىلإ ةبسن 18١/8( لاكإلا)

 نولوقيف ةاحنلا امأو .هيوُدبع ىلإ ةبسن نوئدحملا هلوقي اذكه  ةرابع طبض - ىِيوُدبَعلا :(بابللا) ىقو
 ه 2١7 - هيوُدبع نب ميهاربإ نب دمحأ نب رمع مزاح وبأ نييودبعلا نيثدحملا نمو .لادلاو نيعلا حتفب ىوَدْبَع

 .(؟ ١6/5

 )١( ىبالودلاو (؟) ملسم دنع ناتيتكلا )١/١71( بيذهتلا بيذهتو 205/6 )80060(.

 .بيرقتلاو ,ءبيذهتلا بيذهتو (14/17) ىبالودلا ىنك ىف :نمحرلا دبع وبأ (5)



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 0ع

 هيفا ني رخأتملا نم - «ىورم لا ''ىميهاربإلا ءاطع نب هللا دبع»لو .فورعم همساو

 : هلاثم . رصتخم

. 0 5-25 8 5 0 

 ليقو .دمح وبا ليقو ,ديز وبا هتينك ليق : ةيِلكَع هللا لوسر بح :«ديز نب ةماسا»

 1 ."!ةجراخ وبأ ليقو هللا ديع وبأ

 ع4 . .٠ .

 ٠ //[ "'ليفطلا وبأ :ليقو .رذنملا وبأ :«بعك نب ىبا» *.
0 5 -ٍ 

 ."اديعس وبأ :ليقو .قاحسإ وبأ «بيؤذ نب ةصييق»
 .دمحم وبا :ليقو .نمح ر لا دبع وبأ «قيدصلا ركب ىبأ نب دمحم نب مساقلا »

1 (6) 1 5 0 . 
 ."!دمح وبا :ليقو .لالب وبا «ىندملا لالب نب نايلس»

 ىلإ ةبسن] :ىلع (غ) شماهب رصتقاو [هل دج ,ميهاربإ ىلإ بسن :فلؤملا لاق] :(ص) شماه ىلع )١(
 ميهاربإ نب نسحلا نب روصنم ىبأ نب هللا دبع نب ءاطع نب هقا دبع دمحم ىنأل عبارلا دجلا وهو [هل ٌدج .ميهاربإ
 ١4/١( بابللاو ١١١, ةطقن نبا دييقت) .ه15ا١1  ىورحلا ىميهاربإلا

 دمحم وبأ وهو 51١/١ 7١( ىبالودلا ىنكو ٠١7١/1, ليدعتلاو حرجلاو ,9 ملسم ىنك) ىف ديز وبأ (؟)

 .كلذ ريغ ليقو :بيذهتلا بيذهت ىف داز .بيرقتلاو ةباصإلا ىف ديز وبأو
 «متاح ىبأ نباو» (08) ليفطلا ىبأ ىلع «ملسم» رصتقاو (77/7 )03/١. ىبالودلا دنع ناتينكلا ()

 ٠ .(بيذهتلا بيذهتو بيرقتلاو ةباصإلا) ىف ءاضيأ ليفطلا ابأ ىنكيو رذنملا وبأ وهو (١٠؟1/١) رذنملا بأ ىلع
 ىنكو ملسم ىنك) ىف ديعسوبأو قاحسإوبأ هاتيتك :اههنع هقا ىضر .ىعازخلا بيؤُك نب ةصيبق (4)

 .بيرقتلاو بيذهتلا بيذهتو ةباصإلاو باعيتسالاو .ليدعتلاو حرجلاب ةصيبق ىفو .(11/5 ىبالودلا

 00 .بيذهتلا ىفو (١٠؟/١ىبالودلا ىنكو ,6 ملسم ىنك) ىف .دمحوبأو بويأوبأ هاتينك (0)

 .بويأ وبأ وه امنإ فورعملاو .لالب ىبأب هانك لاجرلا ءامسأ ىف فنص نم اًدحأ دجأ مل ىنإف : ىقارعلا لاق
 نابح نبا ردص هبو .ىنكلا ىف ىئاسنلاو .ليدعتلاو حرجلا ىف متاح ىبأ نباو ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلا مزج هبو
 تاقث ىف اذك .دمحم وبأ وأ بويأ وبأ امإ :نيلوق ىلع اورصتقا هتينك ىف فالخلا اوكح نيذلاو .همالك تاقثلا ىف

 دييقتلا .«ملعأ هللاو ءلالب نب نايلس نب بويأ هنباب ىنك .رهشأ لوألاو .ىزملل بيذهتلاو نايح نبا
 .7/1 :حاضيإلاو

 : نساحملا *

 «رذنملا ايأ ٌملعلا َكِنهَيل” :هل لاق كك ىبنلا نأ حص دقف ,ٌحصأ رذنملا وبأ :ةدئاف»
 .و/ ١١0 «تهتنا

 * ١817/7(. ناجرملاو قولؤللا) هنع هلا ىضر .ىراصنألا بعك نب ىبأ لئاضف نم .هيلع قفتم ثيدحلا -



 .هلبق ىذلا برضلاب قحتلم رمألا سفن ىف وه نم .مسقلا اذه ىف ركذ نم ضعب ىفو

 .ملعأ هللاو

 ع

 .همسا ىف ٌفلتخاو هتينك ٌتفرُع نم :سداسلا ٌبرضلا

 :ةباحصلا نم هلاثم

 «ميجلاب .ةرصب نب ' ليمج همسا ليق :ةدلبلا ةرصبلا ظفل ىلع ,«ىرافغلا :ة ةرصب وبأ»

 ."'محصألا وهو ؛ةمومضملا ةلمهملا ءاحلاب .ليمح :ليقو

 نب هللا بهو ليقو .هللا دبع نب بهو همسا لبق :«ىئاوسلا ةفيحج وبأ»

 هلا دبع

 هلثم فلتخي مل اًدج ريثك فالتخا هيبأ مساو همسا ىف فلّتخا :«ىسودلا َةريَرُه وبأ»

 ف ةلوق نيرشع وحن هيف نأ «ربلا دبع نباد» ركذو .مالسإلاو ةيلهاجلا ىف دحأ مسا ف

 نأ الإ ,هيلع دمتعي ءىش همسا ىف هدنع حصي مل بارطضالا ٍةرثكل هنأو .*ديبأ مساو همسا

 بيذهتلا بيذهتو ,ةباصإلاو باعيتسالاو .ليمجو ليم باب لايكإلاو ,؟؟/١ ىبالودلا ىنك ىف )١(

 .اهحتفب ليقو .ةمومضم ءاحلا فرح ىف اهيف هتمجر تو بيرقتلاو .

 بهو همسا ىف ليقو (؟١/1 ىبالودلا ىتك) ىف ىئاوسلا بهوو ٠١( ملسم ىتك) ىف هلأ دبع نب بهو (؟) *

 57١ باسنألا ةزهمجو .بيرقتلاو بيذهتلا بيذهتو 8/77 باعيتسالاو 9 ليدعتلاو حرجلا ىق اًضيأ ريخلا

 .ةعصعص نب رماع نب ةءاوس بسن ىف

 :نساحملا *

 نب :نمحرلا ديعو .اهيلع . ديزي لب ءالوق نيثالث ىلإ لصي كلذ ىف فالخلا : ةدئاقا»

 نب رماع نب ريمع هنأ" هيف ني رخأتملا نضضعي راتخاو :ةعام هراتخا ىذلا وه "رخص

 اذهب هبسن نمو ءبسنلا اذه ىلع اوقفتا هيخأ ىف ةباسنلا نأب جتحاو .ىرشلا ىذ دبع

 ش ظ/1١؟9 .«تهتنا .اًريمع هايس .بسنلا

 نبال باسنألا ةرهمجج عم ,1117/174/17 :بيذهتلا بيذهتو 11/١. ىبالودلل ءاسألاو ىتكلا )١(

 ير( : مزح
1 0 0 : 



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم هام

 نع ركذو .مالسإلا ىف همسا ىف ٌبلقلا هيلإ نكسي ىذلا وه .نمحرلا دبع وأ هللا دبع
 ةفئاط ٌثدمتعا اذه ىلعو :لاق «رخص نب نمحرلا دبع» همسا نأ قاحسإ نب دمحم
 ىبأ مسا ىف اندنع ءىش حصأ” :«مكاحلا دمحأ وبأ» لاقو :لاق .ىنكلاو ءابسألا ىف تفلأ

 .“رخص نب نمحرلا دبع :ةريره

 :ةباحصلا ريغ نمو

 «نيعم نبأ» نعو .رماع ةمسا نأ ىلع مهرثكأ :«ىرعشألا ىسوم ىأ نب ةدرب وبأ»

 (07ثراحلا : همسأ نأ

 ,"'الوق ّرشع ّدحأ ىلع همسا ىف ٌفِلَتخا :مصاع ةءارق ىوار ؛« شايع نب ركب وبأ»
 .ةعرُز وبأ هححص ىذلا وهو .ريغ ال ةبعش وهف مسا هل حص نإ :«ربلا دبع نبا» لاق

 [ظ/١٠٠] هنع َىوُر هنأل .هللا ءاش نإ حصأ اذهو .هتينك همسا ليقو :ربلا دبع نبا لاق ش
 .ملعأ هقلاو .« ركب ىبأ ريغ مسا ىلام» :لاق هنأ

* 3# * 

 ىلوم «ةنيفس» :هلاثم .ليلق كلذو ءاًعم همساو هتينك ىف فلتخا نم :عباسلا ٌبرضلا
 .نمحرلا دبع وبأ هتينكو .نارهم ليقو .حلاص ليقو .زيمع همسا ليق :ِخي هللا لوسر
 .ملعأ هللاو ."'ىرتخبلا وبأ :ليقو

#6 * 

 )١( ملسم ىنك ١4 ىبالودلا ىنكو ١/ ,157ليدعتلاو حرجلاو ١637/8.

 ىبأ نبا نع )١101/74/١( هتينك همسا نأ حيحصلاو .همسا ىف لاوقأ ةرشع بيذهتلا بيذهت ىفو (5)
 ىلع ملسم رصتقاو ١( :ىنادلا ورمع ىبأل .ريسيتلا) ىف كلذك هرظناو ١0160/4( ليدعتلاو حرجلا ىف) متاح

 ١17(. ىنكلا) ةيعشو .ملاس :نيلوق

 نع نارهمو اريمع :ةنيفس ءايسأ نم 1 باعيتسسالاب «ةنيفس » ةمحرت ىف ربلا دبع نبا ركذ (")

 رثكأ نمحرلا دبع وبأ :لاقو .نمحرلا دبع ابأو ىرتخبلا ابأ :هتيتك ىف ركذو .ةقرام نب ةبقسو ىدقاولا
 ىف «ملسم» ةنيفس ىلع رصتقاو .مهراكأ دنع ةنيفس ريغ وه ٠ لَو هلا لوسر ىلوم «نارهم»و .رهشأو

 (ةنيفس باب لابكإلا) ىف ريمألاو (نيسلا ىف دارفألا) باب (ليدعتلاو حرجلا) ىف متاح ىبأ ن نباو /١8١( ىنكلا)

 .نمحرلا دبع وبأ :مهدنع هتينكو



 01/4 ىنتكلاو ءاسألا ةفرعم .:نيسمخ ىفوملا عونلا

 لمح

 : هتلثمأ نمو .ارهتشاو اًعيمج اَهِرُعو ,همساو هتينك ىف فلَتخُي مل نم :نماثلا ٌبرضلا
 «لبنح نب دمحأو ,ىعفاشلا سيردإ نب دمحو .كلام» :هللا دبع ىبأ ووذ بهاذملا ةمئأ

 .ريثك قلخ ىف «تباث نب نابعنلا ةفينح وبأو

 2 د

 . لهأ دنع لوهجبي ريغ كلذ عم هّمساو ,همسا نود هتينكب رهتشا نم :عساتلا ٌبرضلا .

 مهنم ةباحصلا دعب نميف حيلم فينصت «ربلا دبع نبا»دلو .ثيدحلاب ملعلا

 ..""هللا دبع نب هللا ذئاع :همسا «ىنالوخلا سيردإ وبأ» : هلاثم

 ش ."'هللا دبع نب ورمع :همسا «ىعيبسلا قاحسإ وبأ»

 ةدودم ٍةزمهب ءةدآ نب ليحارش : :همسا - قشمد ءاعنص - :«ىناعنصلا ثعشألا وبأ»

 "هدي ملو لادلا ددش نم مهنمو .ةففخم ةحوتفم ةلمهم لاد اهدعب

 .(©ةلمهملا داصلا مضب :« حيَبص نب ملسم ىحضلا وبأ»

 نب ةملس :همسا «هريغو دعس نب لهس نع ىوارلا «دهازلا جرعألا مزاح وبأ»
 ,انيد

 ."”ملعأ هقلاو ؛ىَصحي ال نمو

 د دع ع

 )١( ىبالودلا ىتكو 4 ملسم ىنك ١/٠١4 بيذهتلا بيذهتو 27/1/1١.
 .7١/50/8؟ بيهتلا بيذهتو ٠٠١/١ ىبالودلا ىنك (؟)

 بيذهتلا بيذهتو ٠١1/١ ىبالودلا ىنكو ,1779/؟ ليدعتلاو حرجلاو (4) ملسم ىنك (5)

/ 0/1 . 

 594/11/٠١. :بيذهتلا بيذهتو ,60١/؟ ىبالودلاو .08 ملسم ىنك (5)

 161/١45/5. بيذهتلا بيذهتو 15١/١, ىبالودلا ىنكو ١1/١09/5/, ليدعتلاو حرجلا (0)

 :ىسافلا نبا طخب (غ) شماه ىلع (1)

 أ انخيش ىلع ةئامعبسو : ةرشع نايث ةنس لاوش نم نيرشعلاو سداسلا سيمخلا موي ...قءارقب عامسلا غلب]

 نم عمسو .ىجورتلا ليعاسإ نب ركب وبأو دمحم تاكربلا وبأ ىخأ ىعم هعمسو .رينملا نب دحاولا دبع دمحم

 ٠  نيعباتلا ةفرعم نيعبرأ ىفوملا عوتلا رخآ ىلإ .لزانلاو ىلاعلا دانسإلا ةفرعم ,نيرشعلاو عساتلا عوتلا لوأ

 نسحلا ىبأ نيدلا سمش:نب دمحم هللا دبع وبأ ةاضقلا نيزو .عمسملا خيشلا نبا دمحأ سابعلا وبأ ةاضقلا لامج

 بر هلل دمحلاو .ىسافلا نباب فرع ءناثع نب. ىسيع نب دمحم نب دمح هيتكو هلاق .عمسملا ىخأ .ىلع

 .[نيملاعلا



 0 20 نوسمخلاو ىداحلا عونلا
 1 م ع وع

 '”'ىكلا نود ءامسآلاب نيفورعملا ىك ةفرعم

 اهات يم مث .ءابسألا ىلع بوم نأ هنأش نمو .هلبق ىذلا عونلا دض ءبجو نم اذهو
 .كاذ فالخب

 ماسقأ نم اًيسق هوك ثيح نم ؛ .كاذ ماسقأ نم اسق لَمجي نأل حلصُي ءَرخآ جو نمو

 ."ىنكلا باحصأ

 , .اباتك هيف « ىتسبلا نابح نب متاح ىبأ»ل نأ اتغلبو .فينصتلاب هدرفأ نم لقوا ١1 ٠

 .طباضلا ىلع اًبيرقت ءةدحاو .ةينك ىف تاعامج ليثمتلا ىف عمجنلو

 :ليبقلا اذه نم «دمحم ىبأ»ب ىنكي نممف
 :نيعمجأ مهتع هللا ىضر ةباحصلا نم

 نب ىلع نب نسحلا «ىرهزلا فوع نب نمرلا دبع ءىمعتلا هللا ديبع نب ةحلط

 نب هللا دبع .ىعجشألا نانسي نب لِقعَم ,سيق نب ثعشألا رجع مث نب عك .نايراصنألا

 نب نمحر لا دبع ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع َةَنْيَحُب نب هللا دبع ءبلاط ىبأ نب رفعج

 - نمم وهو :هنم سماخلا برضلا ىف .هليق ىذلا عوتلا ىف ركذي نأ عوتلا اذه قح نأ ىقارعلا هيلع ديق )0(
 ىف .هانك نم ىقارعلا هاصقت ام رظنا هتينك ىف فلتخا دق سيق نب تباث نإف .فورعم همسأو هتينك ىف فلتخا

 .(؟74 حاضيإلاو دييقتلا)

 : نساحملا#

 : بلاغلا نإف .لاجرلا ءاهسأ ىف ةفنصملا بتكلا نم هلوانت لهسي عونلا اذهو :ةدئاق»

 وز/١١ «.ةينكلا ٌركذ اهيف

 مم.



 ه١ ىنكلا نود ءابسألاب نيفورعملا ىنك ةفرعم :نوسمخلاو ىداحلا عونلا

 نب بطيوح ,بلطملا دبع نب سابعلا نب لضفلا .معطم نب ريبُج ,قيدصلا ركب ىبأ
 ."اريعص نب ةبلعث نب هللا دبع «عيب رلا ٠ نب دومحم .ءىّزعلا دبع

 ::« هللا  ديع ىبأدي مهنم ىنكي  نممو

 ةعيبر نب رماع ,ىسرافلا نالس ءبلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا ,ماوعلا نب ريبزلا

تاععتلا نب ةثراح :فينح ني نابثع .هتادبع نب رياج ءريشب
 .نويراصنأ ةعبسلا ءالؤهو ه

 ءصاعلا نبورمع ,ةنسح نب ليبُحَرش ,ةبعش نب ةريغملا لك هللا لوسر ىلوم نايوث
 (؟) - 8 3 :

 . ناينزملا ؛رماع نبورمعو ,راسي نب لقعم ءشحج نب هتادبع نب دمح ١

 :انه ءمهنع هللا ىضر ,ةياحصلا نم دمحم ءابآ ىلع ىقارعلا هكردتسا امم . )١(

 ,ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلا هاتك اذكه :رفعج ويأ هتينك نم فورعملا :بلاط ىبأ نب رفعج نب هللا دبع -

 دبع نباو هدنم نباو ىناربطلاو ,تاقثلا ىف نابح نباو ىنكلا ىف ىئاسنلاو ,ليدعتلاو حرجلا ىف متاح ىبأ نباو

 1 0 دييقتلا) ميلا

 باعيتسالا) دمحم وبأ ليقو (م/4. دييقتلا) م ميعن يأ : هتينك ف 3 ىزمل حجر . ةعيمرلا ني ب دومحم -

 .( ا بيذهتلا بيذهتو +/ 7/177١

 :انه هللا ديغ ءابآ ىلع ىقارعلا كردتسا (؟)

 ةينك هل اوركذي ٍِط .كلذي هانك نم رأ مل ىنإف هيف رظني : هنع هللا ىضر « ىجرزخلا ىراصتألا مزح نب ةرابع»

 مكاحلا دمحأ ىبأو ىئاسنلاو ليدعتلاو حرجلا ىف متاح ىبأ نباو ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلاك هيلع تفقو اييف

 .(؟0760 دييقتلا) ربلا ديع نياو هدنم نباو نابح نيأو

 .بيذهتلا بيذهتو ةباصإلا ىف رجح نباو .ىنكلا ىف ىبالودلا. كلذكو

 .ورمع ويأ هتينك ىف روهشملافءرظن هيف :هنع هلا ىضر «ىراصتألا فينُم نب نابثع» -
 ىئاسنلا هب مرج اذكه .ىسيع وبأ هتينك ىف روهشملا نإف ءرظن هيف :هنع هللا ىضر «ىفقثلا .ةبعش نب ةريغملا»

 اب مهمالك نابح نياو متاح ىبأ نياو ريبكلا هخيرات ىف ىراخبلا ردص معن .ىزملاو دمحأ ويأ هب ردصو .ىتكلا ىف
 .(دمحموبأ :لاقيو ءىسيعوبأ :اههيقو بيذهتلا بيذهتو ةباصإلا) هعمو (77 دييقتلا) فئصملا هركذ

 | لوق وهو .ىلعويأ :لقعم ةينك ىف روهشملاف ءرظن اههيف :«ناينزملا رماع نب ورمعو راسي نب لقعم»

 مرج هيو ٠ .ىلجعلا حلاص نب هقادبع ني دمحأو سالفلا ىلع نب ورمعو طايخ نب ؛ ةفيلخو ىنيدملا نبا :روهمجلا

 ,ةباحصلا ةقبط ىف نايح نباو ليدعتلاو حرجلا ىف متاح ىبأ نباو ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلا هب ردصو .هدنم نبأ

 ءدمجأ و بأ هاكح .ىمازجلا رذنملا نب ميهاربإ لوق وهف .للادبع وبأ هتينك امأو .ىتكلا ىف ىئاسنلاو :



 حالطصالا .نساحو حالصلا نبا ةمدقم ' همك

 :«نمحرلا دبع ىبنأ»ب مهنم ىنكي نميو
 نب هقادبع .باطخلا نيامع وخأ باطخلا نب ديز ءليج نبذاعم .دوعسم نب هقادبع

 نب ديز - ميت نزو ىلع - ةدعاس نب ُميَوُع .ىراصنألا ةملسم نب دمحم ءباطخلا نب رمع
 ماشه نب ثراحلا ,نايفس ىبأ نب ةيواعم .ىنزملا ثراحلا [ظ/١١٠] نب لالب ىنهجلا دلاخ
 | .ةمرخم نب روسملا ' .ىموزخملا

 7 هلعأ هللاو ؛هانركذ ام ريغ هتيتك ىف ءلبق نم هانركذ نم ضعب ىفو

0 

 لاقيو .راسيوبأ لاقيو .لعوبأ :بيذهتلا بيذهت) ىو (897 دييقتلا) انمدق ام روهشملاو .ىنكلا ىف<
 0197 )١/ ١/90 .(هقادبع وبأ

 نب ورمع :نينثا الإ رماع نيو رمع ىمست نم ةباحصلا ىف فرعأ ال ىنإف :ىنزملا رماع نب ورمع امأو -
 ىاثلاو ؛دواد وبأ هتينكو ىنزام اذهف .اًردب دهش .قّزام لا دواد وبأ ,نزام نب لوذبم نب ءاسنخ نب كلام نب رماع
 نأ رهاظلاو .هقا دبع ايأ اًضيأ ىتكي الو ءاّينزم سيل اذهف .نوحتف نبا هركذ .ىرماعلا ةعيبر نب رماع نب ورمع
 هدنم نبا مزج اك .هقلا دبع وبأ هتينكو :؛ىفزملا فوع نب ورمع وه امنإو .ملق قبس فنصملا ركذ ام
 :مهعمو .(36 دييقتلا) ملعأ هقاو ء.ةياحصلا ىف .ربلا دبع نباو

 .ىؤل نب رماع ىنب فيلح .ىراصنألا فوع نب ورمع ريغ وهو (0119) نيعلا فرح لوأ قى ىف ةباصإلا -

 .بيذهتو (0 ةياصإلا) دواد ىبأ ىوس ننسلا باحضأو ناخيشلا هل جرخأ .ورمع ابأ ىنكيو ءاردب دهش
 .(178/86/8 بيذهتلا

 .(جاجحلا نب ملسمل ءامسألاو ىتكلا) :ىلع لباق )١(

 55 209 :هللا دبع ءابا -

 ,/. 57 :نمحرلا دبع ءابآ -

 980 :دمحم ءايآ -

 :(ىبالودلا رشب ىبأل .ءابسألاو ىتكلا)و
 (41/1) مهتع هللا ىضر ةياحصلا نم .دمحم ءابآأ -

 (07/8/1) مهنع هللا ىضر مهنم هلا دبع ءابآ -
 )0/4/١( مهتع هللا ىضر نمحرلا دبع ءابآ -



 نوسمخلاو ىناثلا عونلا

 مهعم ركذي نمو نيثّدحملا باقلأ ةفرعم

 ىف هيساب َرِكُذ ْنَم لعجي ن ٍنأو ءىباسأ اهنظي نأ كشوي اهفرعي ال نمو ,ةرثك اهيفو

 هقلأ نم تكلا ققتا اك .نيصخش ءعضوم ىف قلبو عضوم

 ؛ لضفلا وبأ» مث «ظفاحلا ىزاريشلا نمحرلا دبع نب دمحأ ركب وبأ» :اهفنص ْنّمِمو

 .« ظفاحلا ىكلفلا نبا

ام ىلإو ؛بقلملا ههركي ال ام وهو ءهب فيرعتلا زوجي ام ىلإ مسقنت ىهو ٠
 . وهو زوجي ال 

 .*بَقلمْلا ههركي ام

 :'"اراتخم اهنم جذومنأ اذهو

 :لاق هنأ « ظفاحلا ديعس نب ىنغلا دبع» نع انيور

 قيرط ىف لض انإو «ٌلاضلا ميركلا دبع نب ةيواعم» : ناحيبق

 نابقل امههمزل ناليلج نالجر”

 ,دمح نب هللادبع » و .,ةكم 0

 .[.هطخ نم - قيتع :قيدصلا ركب ىبأ بقل «مالسإلا ىف ركذ بقل لوأ] :(غ) شماه ىلع ١(

 (؟١٠) نيثدحملا باقلأ ةفرعم :نيعبرألاو سماخلا عوتلا :مكاحلا مولع ىف هرظناو

 سب بيب - بإب بإبمب سلا
0000 

 : نساحملا 2

 الإو .ىلوأ وهف هنع لودعلا نكمأ نإف .هب رهتشاو.ههركي ناك ول نكل : ةدئاف»

 ظ/17١١ «.تهتنا. نوثدحملا هلعفي ىذلا وه اذهو .فيرعتلل ةجاحلا ناكمل .مرحي الف

 584 ,5817 :دواد ىبأل .دمحأ لئاسمو 71١١ :مكاجلا مولع عم ١؟0/ ىقازرعلا ةرصبت رظناو -

 هم#



 حالطصالا نساحوأ حالصلا نبا ةمدقم 08

 .*“هثيدح ىف ال همسج ىف اًفيعض ناك امنإو «ٌفيعضلا

 اًدبع ناكو « ىسودسلا لضفلا نب دمحم ناعنلا وبأ ' 'هراع» وهو ,.ثلاثو :تلق

 .**ةمارعلا نع اديعب اًحلاص
1 

 هنع بتك .هريغو ريرضلا ةيواعمابأ عمس ٠ .دمحوبأ ىسوسرطلا وه «فيعضلا»و -

 .هطبضو هناقتإل .فيعضلا :هل ليق هنأ نابح نبا متاحوبأ معزو .ىزارلا متاحوبأ

 . مدق «جيرج َنبا» نأ انيورام هيبسو . .ركب ىبأ ىرصبلا رفعج ني دمحم بقل هرّدنغ»

 نب دمحم رثكأو ,اوبغشو هيلع هو ركنأف ىرصبلا نسحلا نع ثيدحب مهثدحف ةرصبلا

 ٌبغشملا نومسي زاجحلا ٌلهأو - '"“ردنغ اي ثكسا” :هل لاقف .هيلع بغشلا نم رفعج

 .[ملع هقلاو .دنسفملا ريرشلا :مراعلا :هقلا همحر فلؤملا لاق :صص شماه ىلع )١(
 (711 :ةفرعملا) هلوطب ربخلا ركذف /ةرصبلاب جيرج نبا انيلع مدق ؛ :لاق الق بأ نع مكاملا هدنسأ (1)

: 

 : نساحملا *

 :لاقو ءاذه «فيعضلا» هدانسإ ىفو ,موصلا لضف ىف اًثيدح «ىئاسنلا» جّرخ : ةدئاف»
 ظ/57 » تهتنا هتدابع ةرثكل :هل بقل فيعضلا

 1 1 « ...هتدابع ةرثكل بقل فيعضلاو

 غلبو دتشا نم ىلع قلطيو ءدسفملا ريرشلا ىلع قلطي ٌمراعلا :لاقيال : : ةدئافر» 4# 4

 ؛ةلزنم غلب : ."'«زازقلا» دنعو .دتشا آذإ اماَرعو ةمارع مرعي مرع : :«هديس نبأ» لاق .ةلزنم
 .اخيبق ٌبقللا نوكي نأ نعت اف ذئنيحو

 «.تهتنا .يفيعضلاو لاضلا ىف اك روهشلا فورعملا وه ىنعملا كلذ :لوقن انذل

 و111

 .ه غ17٠.- اهمولعب ميقلاو ةيبرعلا خيش ىناوريقلا ىميمتلا رفعج نب دمحم هللا دبع وبأ نازقلا )١(



 616 نيثدحملا باقلأ ةفرعم :نوسمخلاو قاثلا عوتلا
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 : مهنم .ردنغب بقلي مهخم لك ةرداتغ -هدعب ' ناك مث - ا "ردا انيق

 .هربغو ىزارلا متاح ىبأ نع ىور «ردنغ نيسحلا وبأ ىزارلا رفعج نب دمح»

 ميعن وبأ هنع ثدخ :«لاّوجلا ظفاحلاردنغ ىدادغبلا ركب وبأ رفعج نب دمح» مهنمو

 .هريغو : ظفاحلا

 ىحمجلا ةفيلخ + ىبأ نع ىور «نيطلا وبأ ىدادغبلا ناّرد نب رفعج نب دمحم » مهنمو

 .:.هريغو

 .رفعج نب دمحم سيل نمم كلذب اوبقُل نورخآو

 نع ثدح ,مدقتم . .«ىراخبلا دمحأ ىبأ ىميتلا ىسوم نب ىسيع# بقل: »ُ ١١راجنغ»

 .'اهيتنجو ةرمحل راجنغب بقل ءامهريغو ىروثلاو كلام

 بحاص « ظفاحلا ىراخبلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ» ؤهو رخأتم رخآ راجتغو

 ."'ملعأ هللاو ؛ةئاعبرأو ةرشع ىتنث ةنس تام (ىراخب خيرات)

 .هريغو ىراخبلا هنع ىوز « ظفاحلا ميحرلا دبع نب دمحم ىيحي وبأ» وه :«ةقعاص» ':

 .هتبلاطمو هتركاذم ٍةدشو هظفحل ةقعاص بقل امنإ :ظفاحلا ىلع وبأ لاق

 . .اًرَدْنُع عمس ((خيراتلا) بحاص «ىرفصعلا طايخ ن نب ةفيلخ» بقل :«بابش»

 70 .هريغو

 نأ ىغبتي راجنغ فرص :هقلا همحر فلؤملا لاق] :(ص) شماه ىلعو ءائونم (غ ءض) ىف ملقلاب هطبض )١(
 طخب هدجو امم .(غ) شماه ىلع وهو [الف ال نمو ءفرص ماللاو فلألا لخدأ نم :رادنب ىف فالخلا ىلع نوكي

 تاقيطلا بحاص ءىرفصعلا ورمع ابأ هانكو :(طايخلاو طانحلا باب) ىف ىنايجلا ىلع ويأ هركذ (4)

 ' .(88 ل :لمهملا دييقت) خيراتلاو

 : نساحملا 0ك

 هنأ :هل (قاقتشالا) ) باتك ىف ركذ هنأ نم « ساحنلا رفعج ىبأ» نع ركذ امو : ةدئاف »

 هبشي ام هنمض ىف ٌبيغشتلاف .كلذ ىاني ال ؛حتفيو مضي هلادو ءةدئاز هنون نأو ردغلا نم

 ١ و/7١١ م:تهتنا  ردغلا



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 081

 هنع ىور .«ىدارلا ورمع نب دمحم ناسغ ىبأ» بقل'''ميجلاو نونلاب :«جينُر»
 .هريغو «ملسم»

 .”«ىناهبصألا رمع نب نمحرلا دبع» بقل :«'!هتسر»

 ةعرز وبأ هنع ىور .ريسفتلا بحاص « ىصيصملا دواد نب نيسحلا» بقل : « دينس )

 | .اههريغو ناظفاحلا متاح وبأو

 لاق .سانلاو .ملسمو ,ىراخبلا :هنع ىور .«ىرصبلا راشب دمحم» بقل :«رادنب»
 (9”ثيدحلا ٌَرادنب ناك هنأل اذهب بقل امنإ :«ىكلفلا نبا».

 لبنح نب ٌدمحأ هنع ىور .فورعملا «مساقلا نب مشاه رضنلا ىبأ» ٌبقَل :«رصيق»
() 

 . هريغو

 نيتنئاب ةمجعم ءاي اهدعب ةحوتفم نون اهدعب ةمومضملا ىازلاب :ىازلا ىف دارفألا ىف ىلع وبأ هطبض )١(
 مو اذه ةحص ىلع فقوي الو ,عماجلا ىف هنع ثدح ىراخبلا نأ ىنطقرادلا معزو .ملسم خويش نم :ميجو
 نب دمحم ان : 5 ثيدح ىف عويبلا باتك ىف ىور ىراخبلا نأ كلذو .ىراخبلا خويش ىف ىذابالكلا هركذي

 ٠٠١ ٠١١(. ل :لمهملا دييقت) اذه ورمع نب دمحم ىلإ راشأ نسحلا ايأ لعلو «..ميهاربإ نب ب ىكملا ان ءورمع
 .نساحملا ةدئافو ١01/8( ىرابلا حتف) هعم رظناو

 .هئادتبا ىف هريغو حمقلا نم تابنلا : مهناسلب .هتسر :هللا همحر فلؤملا لاق] (غ ءص) شماه ىلع (1)
 بيذهتلا بيذهتو ١638/١/7 :متاح ىبأ خويش نم وهو .ليدعتلاو حرجلا) ىفو [.ةنكاس ءاه هرخآو
0 1 

 اًرثكم نوكي نم رادنبلاو .هنم رثكم ىأ -ثيدحلا- رادنب :هقا همحر فلؤملا لاق] :(ص) شماه ىلع )0
 ىلع وهو .[ملعأ هاو ,هطخب هتدجوو .دعس وبأ ىناعمسلا هلاق .هنم هعيبي هعيبي مث هنود وه نم هنم هيرتشي ءىش نم

 180/١(. بابللا) ىف (رادنيلا) رظناو [هطخب هتدجوو ءركب وبأ انخيش لاق .ىناعمسلا لاق] امم :(غ) شماه
 قاحسإو دمحأ هنع” : ظفاحلا رصيق ىناسارخلا رضنلا وبأ يتلا مساقلا نب مشاه» )١١1( ملسم ىنك (4)

 ةعبرأ ةبعش نع ىور هنإ لاقي هب نورختفي دادغب لهأ ناك ,ةنس بحاص ناكو ,قلخو .ىنيدملا نباو ىنحيو
 .(647/؟/5) .ةتسلا نع هثيدح "نيتئامو عبس ةنس تام .ثيدح فالآ

 مشاه» اًضيأ ةمسأ رخآ ثدحمو .ءرصيق رضنلا ىبأ نيب طلخلا نم زارتحا ,فو رعملا :«حالصلا نبا» لوقو
 .كلذك ةتسلا دنع هثيدحو نيتئامو نيتس ةنس تام ىفارحلا دمحم وبأ .مهالوم ىشّرَقلا ”«مساقلا نبا

 ٠ : نساحملا *

 ناكسإو ءارلا مضي وهو .هئادتبا ىف هريغو حمقلا نم تابنلا :مهناسلب .هتسر :ةدئاف»

 ظ/17١١ «.تهتنا  ةنكاس ءاه هرخآو .قوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو ةلمهملا نيسلا



 هما نيثدحملا باقلأ ةفرعم :نوسمخلاو ىناثلا عوتنلا

 «ىوحنلا ىرصبلا نارمع نب ٌدحأ» : مهنم ةعامج بقل [ظ/لا٠] :«شفخألا»

 .(أطوملا ٌبيرغ) هلو .هريغو باّبحلا نب ٍديز نع ىَوَر مدقتم
 :نوروهشم ةثالث شفاخأ نييوحنلا ىفو

 ىف «هيوبيس» :هركذ ىذلا وهو «*ديجملا دبع نب ديمحلا دبع باطخلا وبأ» مهربكأ

 ش .(هباتك)

 وهو (هيوبيس ُباتك) هنع ىوري ىذلا «نسحلا وبأ .ةدعسم نب ديعس» :ىناثلاو

 .هبحاص

 نب دمحأ : نيييوحنلا ٍسابعلا ىوبأ ٌبحاص «ناميلس نب ىلع نسحلا وبأ» :ثلاثلاو

 ْ .دريملاب بقلملا ديزي نب دمحمو .بلعثب بقلملا ىيحي

 .«ىدادغبلا ظفاحلا ميهاربإ نب دمحم» وهو :ةددشملا ءابلا حتفب ,« عب رم»

 عمس هنأ لجأ نم كلذب بَل « ظفاحلا ىدادغبلا دمحم نب حلاص» بقل :«"!ةرّوج»

 اهفخصف ,ةز رخب ىقري ناك هنأ «رسب نب هللا دبع» نع ٌىور ام خويشلا ضعب نم

 نم هعاس ىف ظفاحلا ىقشمدلا دوعسم ىبنأ طخب هتدجو :هللا همحر ٍفلؤملا لاق] :(ص) شماه ىلع )١(

 . :ةرابعي اردصم (غ) شماه ىلع هلثمو [ملعأ هتلاو حتفلاو رسكلا :ةرزجلا ىف ناتغل اهو .ميجلا رسكي : ىنطقرادلا

 .[هتدجو :نظأ ايف فئصملا لاق]

 .ظفاحلا دمحم نب حلاص بقل :ةرزجو .ءاهب هتدحاو ..ميجلا رسكتو ,ةبرعم .رزجلا :(سوماقلا) ىف هطبضو

 هللا دبع ثيدحل هفيحصت ركذو .ىدسألا ,ىلع وبأ هتينكو ءارلاو ىازلاو ميجلا حتفب :هطبض الوكام نبا نأ ىلع

 11١/1(. لايكإلا) اهب ىوادي ةزرخ هل تناك هنأ .هنع هللا ىضر رسب نبا

 : نساحملا د»#*

 :كلذي امهرهشأو ؛نينثالا راهتشا روكذملا بقللاب رهتشي مل باطخلا وبأ : ةدئاف»

 ظ/7١١ «.تهتنا - !'ىعشاجملا ةدعسم نب ديعس نسحلاوبأ

 )١( - ىطفقلا هابنإ) ىف هرظنا .طسوألا شفخألا وه ,ديعس نسحلا وبأ 71/7(.
 هابنإلا) ريكألا شفخألا :ديمحلا دبع باطخلا وبأو.- 5//1697(.

 - هاينإلا) رغصألا شفخألا ,ناييلس نب ىلع نسحلا ويأو 9097/19(.



 . حالطصالا نساحمو حالصلا نبأ ةمدقم ه8

- 

 ىكحت ٌرداون هل اًفيرظ ناكو "هيلع تبهذف «ميجلاب .ةرزج : :لاقو

 1 ,«ظفاحلا ىدادغبلا متاح نب دمحم نب نيسحلا هللا ديبع ىبأ» بقل : 0 !« ٌلجعلا ٌديَبُع »

 .«ظفاحلا ىدادغبلا حلاص نب دمحم » وه :«ةَجلْيك »

 نب ىلع :وهو دمصلا دبع نب نالع» بقل وه::مغلا .لعفل ىفنلا ظفلب مَع ام»
 .«هّمَغ ام نالَع» : لاقيف نيبقللا نيب هيف عمجيو « ظفاحلا ىدادغبلا دمصلا دبع نب نسحلا

 رايك نم مهو ءمهبقل وه :«نيعم نب ىيحي» نأ انيور .,"'ةسمخلا نويدادغبلا ءالؤهو
 | .ثيدحلا ظافحو هباحصأ

 .هريغو اًعيكو عمس «دامح نب نسحلا» وه '”اروهشملا :«ةداجس»

 نب هللا ديع» بقل  كسملا ءاعو وأ كسملا ٌةّبَح :ةيسرافلاب هانعمو - :«('هئادكشم»

 .«نابأ نب دمحم نب رمع

 .« ىمرضحلا رفعج ىبأ» بقل :ءايلا حتفب : «نيطم»

 قلخ هيلع عمتجاف دادغب ةرارز نب ورمع مدق :لاقف ؟ ةرزجب بقل م : لئشو .حلاص نع مكاحلا دنسأ )١(
 لع تيقبف .ةرزجلا ثيدح نم :تلقف ؟تعمس نيأ نم :ٌتلئس سلجملا نم غارفلا دنع ناك الف ميظع
 .مكاحلا نع )١77/9( ةرصيتلاو 1١7( ةفرعملا)

 ,لجعلا مضيو .ديبع نونيو ةروصلا ةهوركم انه ةفاضإلا :هللا همحر فلؤملا لاق] :(ص) شماه ىلع (؟)
 .ةفق سيق :مهوق ىف اك ,بقللا ىلإ مسالا ةفاضإب فرع اك ,لجعلا ىلإ ديبع ةفاضإب « ٍلجعلا ٌديبع : لاقي الو

 .[ملعأ هللاو رهاظ قرفلاو

 ةفاضإ ىف فرع ابك - لجعلا ديبع :ةفاضإلاب لاقي الو .لجعلا مضيو ديبع نوني] :(غ) شماه ىلعو
 .[ةروصلا ةهوركم انهاه ةفاضإلا نألو رهاظ امهنيب قرفلاو  هبابو “ةفق سيق” :مطوق ىف اك بقللا ىلإ مسالا

 دنع ام مهيلع لياق .نييدادغبلا «هّمغ امو .هجليكو ءلجعلا اًديبعو ,ةرزجو ءاعيرم» :ةسمخلاب ىنعي ()
 .(١1؟ ةفرعملا) ىف مكاحلا

 هنع ىور ءدمحأ نب نيسحلا همسا رخآ مث نأل ,روهشملا : :تلق اإ :خيشلا لاق] :(غ ءص) شماه ىلع (؟)
 [هيلامأ "ىف ظفاحلا ىناجرجلا ىدع ' نبا

 .(ةصالخلاو ءبيذهتلا) ٠ ىف ىدادغبلا ىمرضحلا دامح نب نسحلا ىلع ابأ :روهشملا ةداجس رظناو

 لاجرل انرداصم ىف ىذلاو .هحير بيطل .ثدحملا (اذك) رماع نب هلادبع بقل :(سوماقلا) ةعبط ىف (5)

 .ىومألا ريمع نب حلاص نب نابأ نب رمع نب هللا دبع» بقل - كسملا ءاعو ناسارخ ةغلي  هنادكشم :ثيدحلا

 .هنع ىور دقو .ىفعجلا ىلع نب نيسح هلاخ ىلإ ةبسن ,ىفعجلا هل لاقيو - «فوكلا نحرلا دبع ىبأ .مهالوم



 014 نيثدحملا باقلأ ةفرعم :نوسمخلاو ىاثلا عونلا
 سس 2 هس ا

 ك0

 ."'امهب ابقلف «نيكد نب ٌلضفلا ميعن وبأ» كلذب اهبطاخ [و/١٠]
 كرابملا نبا بحاص !''«ىزورملا ناثع نب هتلادبع» مهربكأ ,ةعامجل بقل :«نادبَع»

 .وبأ هتينك نأل «نادبع» هل ليق امنإ هنأ ىسدقملا رهاط نب دمحم نع انيور .هتيوارو

 . قادبقلا همساو هتينك 0 عيتجاف ٠ ,هللا دبع '.همسأو ,نمحرلا دبع

 «نادمح : هريغو غو «سلسلا فسوي نب دمحأر» قو ,نالع :«ٌلع» ىف اولا 1 .كلذ وحن

 0 1 .ملعأ هللاو ؛نابهو :«ىطساولا ' ةيقب نب بهو» ىفو

 ف مي

 )١( نم تجرخ اًموي تنك : :- ةنادكشم ,نابأ نب دمحم نب رمع نب هللا دبع لاق] : (غ) شماه ىلع ,

 ا :“هنادكشم الإ تنأ ام ,هللاب كذيعأ نمحرلا دبع اي” :لاقف «نيكد نب لضفلا سلجم ترضحو ترخبتف مامحلا

 مكاحلل ثيدحلا مولع) ق [.ىرخأ دعي ةرم اهلاق ١ 51(.

 ىل لاقف .ثيدحلا عمسأ م ىبص انأو تنيطت دقو .نيطلا ىف بعلأ انأو ميعن وبأ ىب رم :رفعج وبأ لاق]

 5١١١ :[مولعلا ىف «مكاحلا» هركذ .تام دق وه اذإف ,مايأ دعب هيلإ تلف ٠ ,عمست نأ نآ دق ,نيطم اي :ميعنوبأ

 ْ - .نيطمو ريطم باب 00 لاجكإلا) :رظناو

 نادبع :هبقلو .ىدزألا نمحر لا دبع وبأ داور ىبأ نب ةلبج نب نايثع نب هقأ دبع :ليدعتلاو حرجلا ىف (؟)

 نب هللا دبع وه ,ةدحاوب ناديعف :لاق ءناديعو :نادبَع باب ىف ىناسغلا ىلع وبأ هركذو (018/7/7) ىزورملا

 ..رثكأف ٍيراخبلا هنع ىور ءدأور ىبَأ نب زيزعلا دبع تنب دب نبأ وهو «نادبع يعلو و داود ىبأ نب ةلبج نب ٍناثع 0



 نوسمخلاو ثكلاثلا عونلا

 باسنألاو ءامسألا نم فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم
 اهب قحتلي امو

 , .هتغيص ٍظفللا ىف فلتخيو هئروص طخلا ىف,قفتي ىأ ؛فلتأي ام وهو

 .الَجحُم مدعي مو راع رُثك نيئّدحملا نم هفرعي ل نم .ليلج نف اذه
 .""اليصفت ظفحلاب طَبصَي امنإو .هيلإ عّرفُي هرثكأ ىف ٌطباض ال رشتنم وهو

 ' 0 زاوعإ ىلع (الوكام نب رصن ىبأل «لابكإلا) اهلمكأ نمو .ةديفم ٌبتك هيف ٌتفنص ٍدقو
 . "هيف

 فقي املق» برضأ ةعيس ىلع .(ثيدحلا مولع ةفرعم) نم نيعبرألاو عباسلا عونلا ىف مكاحلا هطيض )١(

 هاوفأ نم ملعلا اذه ذخأي مل نمو .ىناعملا ىف ةفلتخم طخلا ىف ةقفتم سانجأ اهتإف .ةعنصلا ىف رحبتملا الإ اهيلع

 .اهدعب امو )١١١( .اهيف فيحصتلا هيلع نمؤي مل نيزربملا ظافحلا

 دفللف بيرقتلا) ىف [ةطقن نبا همتأو :لاقف انه ىواوتلا داز] :(غ) شماه ىلع )0

 ىف -مدقت دقو .ىنطقرادلا هخيش مث .ديعس نب ىنغل ا دبع هيف فنص نم لوأو : ىقارعلا ةرصبت ىف -
 مث .ديفم ليذب ةطقن نبا ظفاحلا هيلع ليذو .الوكام نبال لامكإلا هيف فنص باتك لمكأ نأ - حالصلا نبأ
 نب روصنم ظفاحلل رخآلاو .ىنوباصلا نب نيدلا لام ظفاحلل امهدحأ .نيريغص نيليذب ةطقن نبا ىلع لّيُذ
 ءامسأ هرثكأ .ريبك ليذب ىاطلغم نيدلا ءالع ظفاحلا امهيلع ليذ دقو - ىردتكسلا - ةيدامعلا نبا .ميلس
 فحجأ هنكلو (ةبسنلا هيتشم) هامس ادلجم ىبهذلا هقا ديع وبأ ظفاحلا هيف عمجو .برعلا باسنأ ىفو ءارعش
 ةريثك ظاغلأ هيف اوفنص نم تاف دقو .هخسن نم ريثك ىلع دمتعي الف ملقلا طبض ىلع دمتعاو راصتخالا يف
 3 .( ةرصبتلا) مدقت ام ىلع اهتعمج ىلاعت هقلا رسي نإو ,ةلمج اهنم تقلع

 سس سس ببسي سبيس بص

 نساحملا ©

 .لصألا ىلع هب هب ليذ اباتك «ةطقن نب ىنغلا دبع نب ظفاحلا» هيلع كردتسا دق : : ةدئاف»
 «تهتنا . نيرخأتملا نم ةعامج كلذ ىف فْئَص دقو .ةريثك دئاوف هيفو .هنم بيرق وهو

 و/11
05 



 01١  باسنألاو ءاسألا نم فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم :نوسمخلاو ثلاثلا عونلا

 .هركذ رثكي امم ءظبضلا تحت هنم لخد امم ٌءايشأ هذهو
9 

 .صوصخلا ىلعو .مومعلا ىلع :نيمسق ىلع اهيف ٌظبضلاو

يلع دري ام عيمج «مالسو «مالس» : لوألا مسقلا نمف
 ,ماللا ديدشتب وهف كلذ نم ك

 :مهو ةسمحخ الإ

 .ىباحصلا قيئارسإلا مالس نب هللا دبع دلاو «مالس»

 / :ىراخبلا خيش «ىراخبلا ىدنكييلا مالس نب دمحم ٌُدلاو [ظ/١٠] :مالسا»و

 نم مهنم» :(علاطملا) ٌُبحاص لاقو .فيفختلا ريغ «؟”'الوكام ٌنباو ,ُبيطخلا» هيف ركذي

 .« رثكألا وهو ,لقث نم مهنمو ففخ

 ,لهأب ٌملْعأ وهو (ىراخب خيرات) ىف «راجُتٌع» هركذ ىذلا وهو .ُتينأ فيفختلا : تلق
 | .*هدالب

 ٠ 1 0

 هابسو .ىاريطلاو ظفاحلا بلاط وبأ هنع ىور «ىسدقملا ضهان نب دمحم نب مالّس» و ظ

 ش ."!ةمالس :ىناربطلا

 نيدلا رصان نبا ظفاحلا فنصو .باتكلا كلذ عمج هملعن.الو ف 8١7 ةنس ىقارعلا ظفاحلا ىفوت تلق -

 باتك  ه48017 - رجح نبا ظفاحتلاو (ماهوألا نم ىيهذلل ةبسنلا هبتشم ىف امي مالعإلا) باتك ه 865

 .(هبتشملا ري رحتب هبتنملا ريصبت)

 ةبسنلا هبتشم (؟15/7؟ : ضايع ىضاقلل راونألا قراشم) رظناو /4٠0, : مالسو_ممالس باي :لايكإلا )١(

 ش | .علاطملل لصأ قراشملاو .نيسلا فرح ىف

 175/١«. :ىسدقملا ىقايرتلا ضهان نب ةمالس» ةمالس همسا نم :ىف ىناربطلل ريغصلا مجعملا )١(

 : نساحملا

 , :تعمس :«لكوتملا نب.لهس» نع (هخيرات) ىف «راجنغ » هركذ ىذلا :ةدئافر»#

 ظ/18١ «تهتنا .''ديدشتلاب ال .فيفختلاب ؛مالس نب دمحم

 .مالسو مالس باب «ىنايجلا ىلع ىبأ طيض ىف ماللا ديدشتب «ىراخبلا خيش مالس نب محمد دلاو )١(

 رصأن نبالو 7١7/7( ثيغملا حتفو ,117/1 هترصبتو 4١ ىقارعلا دييقُت) رظناو ٠١5( ل :لمهملا دييقت)

 نبا ةمجرت ىف دهف نبا هركذ ..(مالس نب دمحم ىزاخبلا دلاو فقخ نمع مالملا عفر) .باتك نيدلا

 ..ةركذتلا "ليدي .نيدلا رصان



 حالطصالا نساحو خالصلا نبا ةمدقم 00

 .”«ىلزتعملا "لع ىبأ ىئابجملا ملكتملا ,مالش "نب باهول ادبع نب دمحم دج :مالس» و

 نب هللادبع دلاو الإ ,ماللا فنفخم مالس برعلا ىف سيل“ :(هلماك) ىف «دربملا» لاقو

 ىف ناك رامخ - «مكشم نب مالس» نورخآ دازو :لاق .“قيقحلا ىبأ نب مالسو .مالس
 .**هلعأ هللاو ؛ديدشتلا هيف ٌفورعملاو  ةيلهاجلا
 يس ل _ _-__  #آ

 : نساحملا *

 فسوي نب ىلع دج «فلدلا ىبأ نب ب مالس وهو : نسداس ,فيفختلاب ,مالسو : : ةدئاق»
 هطبضو «ل'لىنوتلا دمحوبأ» روكذملا «لع» نع ىور .ىفوصلا ىدادغبلا نسحلا ىبأ

 .فيفختلاب

 ةنس ىلوألا ىدامج ىناث ىفوتو :«ةطقن نبا» لاق .ىديسلا رفعج دلاو وهو : : عباسو
 .ظ/8١١ «تهتنا - "'ااحيحص هعامس. ناكو .ةئاتسو ةرشع عبرأ

 اويل نييليئارسإلا نأل ءاّيرع حالطصالا ىف اوسيل ءالؤه :لاقي دق :ةدئاف» * *
 .«رظن هيفو .بسنلا لهأ دنع اًيرع

 ىف «قاحسإ نبا» ٌلوق هفلاخي .ةيلهاجلا ىف اًرامح ناك هنأ «مكشم نبا» نع ركذ امو
 نم لتق نمو .هليبق ركذي «كلام نب بعك» لاقو .ريضنلا ىنب ديس هنإ (هتريس)

 0 0 :"'مهفارشأ

 ايطخأ نبا اياثملل اليلذ َديِقو 0 َةَوَْع َةِيَعَس ٌنباو | حاطق
 3 .«برح نب رخص نايفس ىبأ» لوق ىأد .درجلا كأ ,هلعلو

 كش نب أس نم فيتا ىلع كادي ام نشيل نيذه فد رامخ كذب هّيظف

 ظ/8١١ «تهتنا فورعملا هنأ قبس ام فالخ

: 
 مه 70 ىطايسدلا فلخ نب نمؤملا دبع نيدلا فرش ةباسنلا ظفاحلا وه

)١( 

 يلح لوأ ط (14/6 عال/0) ةيماشهلا ةياورلا: قاحسإ نبا : هريس (نسا)



 057  باسنألاو ءامسألا نم فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم : نوسمخلاو ثلاثلا عونلا

 و:

 ,ةباحصلا نم «ةرامع نب ىبا» الإ ءنيعلا رسكب ةرامع انل سيل :«ةرامعو ,ةرابغ»

 .همض نم مهنمو

 ."'هلعأ هتلاو ؛مضلاب :«ةراهع» هادَع ْنَمو
 2 5 3 م 7

 نب دمحم » نع .(لمهملا دييقت) هباتك ىف «ىاسغلا ىلع وبأ» ىكح :«زيركو ءزيرك»

 نب سمش دبع ىف :اهمضب انيركو .,ةعازخ ىف : فاكلا حتفب اًديرك نأ «حاَضَو

١ 
 ا 'فانم دبع

 نب بويأ »ب حوتفملا ىف كردتسن الو .اهريغ 3 اًضيأ دوجوم ٠ ءاهمضب نيركو : تلق

 مضلاب هنأل ,حتفلاب ه هركذ ىنغلا دبع نوكل ٠ ,منغ نب نمحرلا ديع نع ىوارلا «زيرك

 ."هريغو ىنطقرادلا 'هركذ .كلذك

 .ملعأ هللاو .*راصنألا ىف '”ةلمهملا ءارلاب «مارح» و ءشيرق ىف ىازلاب «مازج»

 )١( لاكإلا) ىف .ةرابعو ةرايعو .ةرابع باب رظنا 791/5 003197 .

 :نيحيحصلا ىف مهتاياور عضومو ,لك نم ةاورلا -ركذ دعب ىناسغلا ىلع وبأ لاق .ز زيركو زيزك 'باي ىف (؟)

 ل :دييقتلا) هركذف “: لاقي :زيركو زيرك نيب قرفي ,هريغو حاضو نب دمحم ناكو” ١6١(.

 نب زيركو .امهيف حتفلإب هزي رك نب بويأو .زيرك نب هللا ديبع نب ةحلط :زيرك] :(غ) شماه ىلع ()

 23/77 زيركو زيرك باب :لاكإلا ىف .[[هيف مضلاب .زيرك نب دمحم نب ةلبجو ةماسأ

 ,ميكح نب مارحو ,ةصيحم نب دعس نب مازحو .مارح مأ نيرىناهو ,ناحلم نب مارح] :(غ) سشماه ىلع (4)
 ءارلاو ةلمهملا ءاحلاب هلك :مارح نب ورمع نب هللا ديع نب رباجو .مارح نب رهازو ءىفدم .نايثع-نيعازجو

 ؛ليعامسإ نب مازحو .دلاخ نب شيبح نب ماشه نب مازحو «جارد نب مازحو ءدلي وخ:نب مازح نب ميكح .ةلمهملا
 .[.ةمجعملا ىازلاو ةلمهملا ءاجلاب هلك :ىمازحلا رذنملا نب ميهاريإو .ىذمرلا مازح . نب ىسومو

  .اته نساحملا ةدئاق رظناو'.هيف قلتخمف «مارح نب'رهاز» ىوس (لايكإلا) ىف مهو '

 * المحاسن:  .

 ,ىزلاب شيرق ىف هنأ دارملا لب ءاههريغ ىف دجوي ال هنأ دارملا سيل :ةدئاف»

 طبض ام ىلع ُدِرَي الف .كلذك الإ نيتليبقلا نيتاه ىف عقي الف .ةلمهملا ءارلاب راضنألا ىفو

 لاقو” :لاقف هباتك ىف «الوكام نبا» هلقئو «بيبخ نبا» .هركذ ام .ةلمهملا ءارلاب

 ديز نب دعس نب بعك نب مارح : :رم [نب] ميت ىفو .ماذج نب مارح : ماَّذُج ىف :بيبح نبا

 <. بعك | نيلولس نب بعك نب ةيشبح نب مارح :ةغازخ ىو ...ميق نب ةانم



 ا ا ا ا ا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ا ا ا ااا اا ا اا ا ا اا ا ااا اا اا

 ؛ نب ةعيبر انبا حاذرو نحو .ةرذع نب ريبك نب دبع نب ةنض نب مارح : ةرذع ىفو<

 أ رمعم نب ليمح ءاذه مارح دلو سس - هّمأل « بالك نب ىصق» اوخأ - ةنض نب مارح

 نبا هاكح ام اذه “مدو َنب مشب نبورمع نب لَعج نب مارح 3 ىو .هريغو رعاشلا
 سراف رعاش : ىرازفلا ةصباو نب ٌمارحو” :«الوكام نبا» لاق ."'بيبح نبا نع الوكام

 هدلو نم ةانم دبع نب ركب نب ةرمض نب ليلم ْنب [رافغ نبا] 1 "5 ىدمألا هركذ
 .“ةكردم نب ةيزخ نب ةنانك نب ناكلم نب مارحو .ءارعشلاو ةباحصلا نم ةعامج دلو

 :ةنانك دالوأ نأ هنع ٌباوجلا ناكل ؛مدقت ام ىلع دريف ىشرق هنإ :اذه ىف ليق ولو-

 ش .-روهشملا ىلع نييشرقب اوسيل

 نب هللادبع نع ىور « ىمعثخلا و رمع دبع نب مارخ» :كلذ لبق «'الوكامنبا» ركذو

 ميهاربإ نب مارخ» و .ىحبصألا كلام نب ليهسوبأ هنع ىورو .صاعلا نبورمع

 .ةدقع نبا هركذ - ىفوكلا دامح نب ديلولا هنع ىورو .هيبأ نع ثدح «ىعخنلا

 .بيجت نم «طرمعلا نب مارحلا وبأ» :ءابآلاو ىنكلا ىف كلذ دعب «الوكام نبا» لاقو
 نب ةعقاو نب سوغألا نب دلاخ نب ديصأ نب ةفيذُح ةحيِرَس وبأ» و .ىنطقرادلا هركذ
 - مارح دج ركذ مدقت دقو - لك ىبنلا نع ةياورو ةبحص هل «ليلم نب رافغ نب مارح

 نب بدنج رذ وبا»و ؛ىبلكلا نبا هلاق .ثيدحلا هنع ىور ةحيرس ىبا نب فافخ هنباو

 عاجش وبأ ءتباث نب رذنملا نب تباث» و «رافغ نب مارح نب ديبع نب نايفس نب ةدانج

 .(رابخألا) ىف «ريفع نب ديعس » هركذ «مارحلا ىبأ ىنب نم .ىمخللا

 .ريفع نب ديعس هنع ىور ءمكحلا نب ناورم ىأر هنأ هدج نع ىوري وهو

 ١ .ناييذ نب ةرازف نب ىدع ني دعس نب مارح دلو نم ءرباج نبا وه «رعاشلا ٌرضخألا» و
 .:«الوكام نبا» ركذو .ليذه نم رعاش «ريهز همسا مارح نب ٌلخادلا»و

 ' -هبسني مو هريغ ركذو «خادشلا رمعي نب طيقل نب بهو نب ناهم نب مارح نب بيبش

 19317 ط 314 37 :(بيبح نب دمحمل ءاهفلتؤمو لئابقلا فلتخم) ىلع لوقو 2١٠5/١ :لامكإلا )١(

 «.مارح انيا حازرو نح» هيف سيلو .ىهلا ناسحإ .د ةيانعب |
 .ةرهاقلاب ىسدقلا ط (351- ةمجرت) ١97 ص :ىدمآلل .فلتخملاو فلتؤملا (؟)



 010  باسنألاو ءامسألا نم فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم :نوسمخلاو ثلاثلا عونلا

 :لوقي ظفاحلا بيطخلا عمس هنأ «'''ىنادربلا نبا ىلع وبأ» ركذ

 ا"'نويماش نويسنعلاو ءنويفوك نويسبعلاو ,نويرصب نويشيعلا

 :نيشلاب لوألا بلاغلا ىلع اذهو"7«هتلادبعوبأ[و/١٠ ؟]مكاحلا » هلبق هلاقدقو : تلق

 .ملعأ هتاو؛ةمجعم ريغ امهيف نيسلاو.نوتلاب ثلاثلاو ,ةدحوملا ءابلاب ىناثلاو ,ةمجعملا 00

 ءابلا حتفب .ىنادربلا ىلع نب نيسحلا نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ ىلع وبأ] :(غ) شماه ىلع )١(

 ةنس ىفوت .ىناعمسلا هركذ - دادغب ىرق نم ةيرق .نادرب ىلإ ةبسن :نون هرخآو نيتلمهملا لادلاو ءارلاو ةدحوملا .
 ىلإ .ةبسن ةلمهملا لادلاو ءارلاو ةدحوملا ءابلا مضي :بابللا ىف .ىنادرملا .ناعمسلا طبض ىف ىذلاو [ه 348

 .ه.5448 -دمجأ ىلعويأ هدلوو ه 514- دمحم نيدمحأ نيدمحم نسحلاوبأ اهنم .دادغب ىرق نم ةيرق ءنادُرب

 .هللا ميت نب كلام نب شئاع ىنب ىلإو ةحلط تنب ةشئاع ىلإ ةبسن :نويشيعلا] :(غ) :شماه ىلع (؟)
 نب سنع :ىلإ ءنويسنعلا :ثلاثلاو .دزألا سبع ىلإو .دارم سبع ىلإو .ضيغب نب سبع ىلإ :نويسبعلاو
 نيحيحصلا ىف ةياور هل نم ركذ عم ىناسغلا ىلع ىبأل لمهملا ديب ديبقت) ىف ام وهو [.جحذم نم ىح هدأ نب كلام

 .(١1*ل) لك نم
 .ًأبس نب نالهك نم «جحذم وهو ءددأ نب كلام ىنب ١( باسنألا ةرهمج) ىف رظناو:

 مهانكو مهيماسأو مهئادلبو ةاورلا لئابق ىف هباشتملا :ةفرعملا نم نيعبرألاو عباسلا عونلا ىف « ءمكاحلا (؟)

 .مهتاعانصو .

 .""'هركذ لوطيامم كلذو .ةليبق ىلإ -
 نب مازح» :(الوكام نبا باتك) ىفف .شيرق ريغ ىف دجويف ,ىازلاب «مازح» امأو

 هيبأ نع ىوري ««ىعازخلا .دلاخ نب [قاحسإ نبا نع .ءسيئنخ : :لاقيو] سّينَح نب ماشه

 «ىرماعلا ليعامسإ نب مازح» و .مساقلا نب مشاه رضنلا وبأ هنع ىور .ديعم مأ نع

 نب نسحلاو .ةيواعم وبأ هنع ىور ءلوحألا مصاعو ةريغمو شمعألا نع ىور ىفوك

 ءارفع بحاص ىرذعلا رعاشلا «مازح نب ةورع»و .رضنلا وبأو «ملسم نب ءاطعو «ءتباث

 / ."دعس وبأ هتينك :ديرد نبا لاق
 و/ « تهتنا - انمدق امل .مدقت ام ىلع مهريغ الو ءالؤه دري الو

 ,ىلوأ - ةرهمجلا ةعبط ىف عقوو .ةرهمجلا ركذو 2١/7 :(الوكام نبال ,لامكإلا) ىلع لبوق (1)

 'ناهبن نب - ةنيدملاب ةيفلسلا ط - ىقارعلا ديبقت ىفو .خادشلا نب طيقل نب بهو نب نابهن نب بيبش :رئاخذ

 جارسلا نب بهو نب ناهم نب بيبش - ٠ *٠/ةرهاقلا - ةباصإلا ةعبط ىفو .خادشلا وه رمعيو « ءرمعي نب ...

 1 .ىثيللا ىنانكلا

 فالخلا ركذ امك .هيف فلتخملا ىف الوكام نبا هركذ ,مازح نب ةورع نع انه امو )١0/1( لامكإلا .(1)

 .(غ١1 )2١8/5. انه روكذملا شيبح نب ماشه نب مازح دج .ىعازخلا دلاخ نب شيبح ىف
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 ىكي اًدحأ ملعن ال” :لاق. هنأ « ىنطقرادلا» نع. انغلب .مضلاب هلك -:« ةديبع وبأ»

 ."!«متفلاب «ةديبع أبأ

 ,ىنغلا ديعو ,ىنطقرادلا » مهركذ ن نم .اعبتتم اهطبض ىف تدهتجا ٌءايشَأ هذهو'

 :اهنم «الوكام نباو

 ىقابلاو «حتفلاب ك كلذ نم كلا ٌتدجو : اهحتفب «رّسلا» و .ءافلا ناكسإب «ٌرفسلا»

 ٌفالخ كلذو « دمج نب ديعس رفسلا ىبأ» نم افلا نكس نم ةيراغملا نمو .ناكسإلاب

 ش 7"2ههنع « ىنطقرادلا » هاكح  ثيدحلا ٌباحصأ هلوقي ام

 ٌتدجو : اهحتفب. لسع .ةلمهملا نيسلا ناكسإو ةلمهملا نيعلا رسكي «لسع»

 ىرابخألا «ناوكذ نب لَسعمالإ ؛« نايفس نب ُلْسِع» [ مهنمو «٠ لوألا ٍليبقلا نم عيمجلا

 روصنم ىبأ» مامإلا طخب هتدجوو .هريغو قنطقرادلا هركذ- حستفلاب هنإف ىرصبلا

 ,ملعأ هللاو.؛* هطبض هارأالو"!اًضيأ ناكسإلاو رسكلاب (ةغللا بيذهت) هباتك ىف «ى رهزألا

 نبا لقن دقف ءامسألا امأو .ةينكلا دارأ هنأ ىلع لومحم ىنطقراإلا لوق] :(غ) نشماه ىلع ..ةرط 40(

 هللاو .هدارم ام رظنيلف .مضلاب لاجر عست وحنو ءنيعلا حتفب ,ةديبمن :همسا مهلك الجر رشع دحأ وحن ناحطلا

 ىف الو ١68( ل) ةديبع وبأ هيف سيلو (ةديبعوبأو هديبُع وبأو :.ةديبعو ,ةديبع :لمهملا دييقت) ىفو .[ملعأ

 .(ل١0 حكت راونألا قراشم

 نب ديعس رفسلا وبأ :ءافلا كيرحتو نيسلا حتفب ءرفس ىف (ىنايجلا يناسغلا ىلع ىبأل لمهملا دييقت) ىف ()

 باحصأو :لاق «ميملا رسكو ءايلا مضب ءدمحي : ىنطقرادلا نسحلا وبأ لاق اذكه .ىفوكلا ىنادمهلا ىروثلا دمحي

 عمس .رفسلا ىبأ نب هقا دبع.هنياو ,فيرط نب فرطم هنع ثدح .سابع نبا عمس .ءايلا حتفب نولوقي ثيدحلا
 ,باب :لايكإلا) هعم رظناو 18١( ل) نيباتكلا :ىق:جرخم اههثيدح .ةدئاز ىبأ نب ايركزو ةبعش هنع ىور.؛ىبعشلا

 5/-5٠. (رقشو رفسو .رفس
 .ىرهزألل بيذهتلا باتك ىف اذه ري مل هنأب نيرخأتملا ضعب هيلع ضرتعا دقو» : ىقارعلا ظفاحلا دّيق م

 مْرلي ال نكلو .هيف هدجأ ملف هترظن دقف ءركذ ارك وهف «ماللاو نيسلاو نيفلا باب ىف بيذهتلا ىف سيل هنأ دارأ نإف

 ىف هآر فنصملا نإف ءرهاظلا وه اذهو . .هباتك ةيقب ىف اًئيش هنع ىرهزألا لقنيالأ بايلا اذه ىف سيل هنوك نم

 5١7/57(. لاكإلا) رظناو «.ملعأ هقاو .بابلا اذه ىف هرب مل نم لوقب هيلع دري الف .هطخي بيذهتلا

 : نساحملا *

 « .تهتنا , ةيلكلاب مسالا دجوي ملف ءنيتخسن ىف كلذ ىلع تفشك :ةدئاف»

 1 و/ ا

 . ناجنلا



 097  باسنألاو' ءاسألا نم فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم :نوسمخلاو ثلاثلا عوتلا

 ةثلثملا ءاثلاو ةلمهملا نيعلاب «ماثَع» و .ةددشملا نوتلاو ةمجعملا نيغلاب م

 1 .: ةددشملا

 نب ىلع دلاو : : فوكلا ىرماعلا ىلع نب ماثَع» ريغ ىناتلا ليبقلا نم فرعت ال

 : ارهازلا' '

2 

 ..ملعأ هللاوأ") ىردب ىباحص « سوأ نب مانغ» : مهنم: :لوألا نم“ نوقابلاو

«ريمُ نب ىكم» مهنمو .فاقلا مضب عيمجلا : :«ريمَقو :ريمق»
 ؛ناميلس نب رفعج نع 

ع تنب ريق » :عدجألا نب قؤرسم ةأرما لإ
 هللاو ؛ميملا ريسكو فاقلا حتفب اهنإف «ررم

 .ملع
 قع
 ديزي نب رْوَسُم» وهف ٠ ءاهحتفو واؤلا ديدشتو ميملا مضب رّوسُم”امأ : :«زوسسمو ءروسم»

 هنع ىور «ىعوب يلا كلملادبع نب رٌّوسم»و 1 6 ("0ةبح ةبحض هل. «ىلهاكلا ىكلالا

 (©ىراخبلا هركذ“ '1!ىشيع : ني نعم

 ..ملعأ هللاو ؛نيسلا ناكسإو ميملا رسكب «ملعن يف ءامهاوس: نمو

 ثيدحلا بتك ىف مهنم َركذ نميف وأ ثيدحلا ةاور ىف فرعن ال : :«لاّيفاو هلاحلا» 1

 دلاو «لاحلا هللا دبع نب نوراه» الإ مسا "ال ةفص .ةلمهملا ءاحلاب «لامحلا» ةلوادتملا

 دهزت الف اًرازب ناك هنأ «ظفاحلا ىنغلا دبع ىكح .« ظفاحلا لامحلا قواه نب ىسوم

 (.ملسم هل جرخأ : لصألا ىف هركذ ابك ىلع نب ماثع نب ىلع .ىراخبلا هركذ :ماثع] (غ) شماه ىلع )١(
 ,ديلولا نب ىلع نب ماثعف : ةدذشملا ةئلثملا ءاثلاو ةلمهملا نيعلابف ماثع امأ» : : مانغو ماثع باب .ءلمهملا دييقت) ىو

 هنباو .قتعلا باتك ىف ىراخبلا هنع جرخ .ىفوكلا ,ديحولا ىنب ىلإ ةبسن .ىديحولا ىبالكلا ىرماعلا ديلولا وب

 بوقعي نب فسوي نع «ناميإلا باتك ىف ملسم هل ىور .داهزلا دحأ ,سمحلا نب ريعُس نع مانع نب لع

 ىور ء.دمحم وبأ ,ىفوكلا ىعخنلا ةيواعم نب مانغ نب قلط : ةددشملا نونلاو ةمجعملا نيعلاب ءمانغو .هنع ,رافصلا

 375 :ل) عويبلا باتك ىف ةمادق نب  ةدئاز نع هنع ىراخبلا

 .781/ ىقارعلا .دييقتو (1/"2 لامكإلا) ) ىف بابلا رظناو

 .انغ نب قلط .اتغ نب مساقلا .ثايغ نب صفح نب منغ نب دببع] ع شماه لع هع )0

 ةبحص هل «ىدسألا ىكلاملا ديزي نب - ماللاو فلألاب - روسملا» :(باعيتسالاو .ةباغلا دسأ) ىف (5)

 .ةياورو

 .(١١5ا996 0 ت 0/8-5) :ريبكلا خيراتلا ىف (4)
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 /"هلعلا نم لمح ام ةرثكل لاّحلاب بَقُل هنأ «ىكلفلا ُنباو ليلخلا» معزو .لحت
 ."حصي هالاق ام ىرأ الو

 ىراخبلا هنع ثدح «لاّجلا نارهم نب دمحم» :مهنم .ميجلاب ,لامجلاف هادع نمو
 .ملعأ هقلاو ؛امهريغو ملسمو

 فيك اًييصم هيف ٌظفاللا نوكيو طلغلا نم هيف نّمْؤي ام بابلا اذه ىف دجوي دقو
 :لثم لاق ام

 ىسيعب رهتشا دنأ الإ ,طايخلاو طابخلا :اًضيأ وهو «طانحلا ىسيع ىنأ نب ىسيع»
 كرت مث ,ةطنحلا عيبي اطاَنَح راصو كلذ كرت مث .بايثلل اًطايخ ناك .نونلاو ءاحلاب .طانحلا
 ش .لبإلا هلكأت ىذلا طّبخلا عيبب اًطابخ راصو كلذ

 .ةثالثلا ٌفاصوألا هيف عمتجا .ةدحاو ةطوقنملا ءابلاب «طابخلا ملسم» كلذكو

 لاق ,دوراجلا نبا نعو (لابجلاو لابحلا باب :لمهملا دييقت) ىف ىنغلا دبع نع ىناسغلا ىلع وبأ هاكح )١(
 حتفب .لاّملا (بابللا) ىفو (18 :ل)زبلا ىلإ لوحت مث الامج ناك هنأ نوراه نب ىسوم ىنريخأ : ىنكلا باتك ىف
 ناورم نب هللا دبع نب نوراه ىسوم وبأ ..ءايشألا لمح ىلإ ةيسن :مال هرخآ ىفو ميملا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا
 هب ىمس ليقو .هترجأ نم لكأيو ةرجألاب ءايشألا لمحي راصف دهزتف اًرازي ناك هنأل الامح ىمس ليق ..لامحلا

 )854/١"(. ملعلا نم لمح ام ةرثكل ْ

 بيب بيبي بسس اب

 : نساحملا 0ك

 ءاَضيأ ةلمهملا ءاحلاب وه «دهازلا لاحلا نسحلا وبأ .نادمح نب دمحم نب نانب» :ةدئاف»
 سابعلا وبأ» و «ئعيطقلا لامحلا-نب ىلع نسحلا ويأ » اًضيأو .ةثامثالثلا دعب تام «ىدادغب
 ."نورخآو (همجعم) ىف نوميم نب ىلع نب دمحم هنع ثدح «لامجلا دمحم نب دمحأ

 ىتح قبس ام ضراعي ال بلا ىلإ لوحت مث الامح ناك هنأ دوراجلا نبا نع لقن امو
 نب نوراه» ىف مدقت ىذلا نأل .ءصّرخَت نم ىلوأ هسفن نع- لجرلا رابخإ نإ لاقي
 ظر/١17 -«.تهتنا - ىسوم هدلو ىف ال «هللا دبع

 :مالؤه ريغ ريثك ىف .لابجلاو لالا باب ١18( - ؟ا//) لاكإلا شماه ىلع ,ةطقن نبا كردتسم نم )١(
 1 .("30) ىقارعلا دييقت رظناو .لاكإلا ىلع كردتسا ام



 015  باسنألاو ءاسألا نم فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم :نوسمخلاو ثلاثلا عونلا

 ."'هلعأ هللاو ؛«ىنطقرادلا مامإلا» نيصخشلا نيذه ىف اهّعامتجا ىكح

 نك عي

 ىلع كلذ نم (ًأطوملا) عم امهيف ام وأ (نيحيحصلا) ىف ام ٌطبض :ىناثلا مسقلا

 :كلذ نمف "صوصخلا

 .«راشب نب دمحم رادنب» ٌُدلاو :ةطوقنملا نيشلاب «"”راشب»

 - كلذ ركذ - ةلمهملا نيسلاو هلوأ ىف ةانثملا ءايلاب «راسُي» :نيباتكلا ىف نم رئاسو

 ."!هباتك ىف ىناَّسْعلا ىلعوبأ

 هذه ىلع اسيل نكلو «َناَدْرَو رايس ىبأ نب رايسو ,ةمالس نب رايس#» : :اًعيمج امهيفو

 .ملعأ هللاو ”ءابراق نإو ةروصلا

 رسكو ةطوقنمل نيشلاب وهف «رشب» ةروص ىلع وه امث (أظوملاو ٍنيحيحصلا) ىف ام عينج

 رسب نب هللا دبع» : :مهو ,ءابلا مضو ةلمهملا نيسلاب مهنإف ةعبرأ الإ ]9/١٠١0[ .ءابلا

 نجح نب رسبو ,ىمرضحلا هللا ديبع نب رسبو ,ديعس نب رسُبو ,ةباحصلا نم ىنزاملا

 حلاص نب دمحأ» هاكح ٍةطوقنملا نيشلاب رشب :نجحم نبا ىف ليق دقو .«ليذلا

 ."ملعأ هللاو ؛رثكألاو «كلام» لاق لوألابو .هطهرو هدلو نم عاج نع «ىرصملا

 نيشلاب وهف ءءارلا لبق تحت نم ةانثملا ءايلاب «ريشب » ةروص ىلع اهيف ام عيمجو

 :ةعبرأ الإ :ةحوتفملا ةدحوملا ءابلاو ةطوقنملا
5 

 48١(. ل :لمهملا دييقت) ىف .طايخلاو طانحلا رظناو )01(

 قراشم) ىف هيلع ةلباقملاف .ضايع ىضاقلل دلقم اهضعب ىف هنأ ءبابلا اذه ماتخ ىف حالصلا نبا حرص (؟)

 ..(لامكإلا) ىف ريمألاو (لمهملا دييقت) ىف ىنايجلا ىلع ىبأ طبضب سانئتسالا عم .(راثآلا حاحص ىلع راونألا

 ” لاجر ىلع تعجور .لصفلا اذه باوبأ ىف ءابسألا نم فلتخملاو فلتؤملل درسم (غ) شماوه ىلع (9)

 لمهملا دييقت ) ىف ىنايجلا .ىناسغلا ىلع ىبأو .لصافلا ثدحملا .ىف ىزمرهمارلا ىضاقلاو أطوملاو نيحيحصلا

 ىف امم مه امنإو ,ةثالثلا نم باتك ىأ ىف اوسيل مهنأ انه نيبتف - حالصلا نبا لآ مهيلإو ( لكشملا زييمتو

 .هيف مهعضاوم ركذب ىفتكنف (هيلع امو ,لاكإلا)

 .ءابلا فرح ىف ىنكلاو ءامسألا لكشم :راونألا قراشمو ١١/١", لابكإلاو 8١( :ل) لمهملا دييقت (4)

 (ن ,ع :غ) نم انهامو [انراق نإو] :(ص) ىف (4)
 )٠١9/١( راونألا قراشم (1)

 و



 ريشبو .«ىودعلا بعك نب ريشب » : اهو ةمجعملا نيشلا حتفو ءابلا مضب مهنم نانثاف

 0 '«راسي نبا

 .ةمومضم تحت نم ةانثم ءاي هلوأو ةلمهملا نيسلاب وهو ,؛«ورمع نب ريسي» : :ثلاثلاو :

 ."ريسأ :اًضيأ هيف لاقيو

 : .ملعأ هللاو ؛ةلمهملا نيسلاو ةمومضملا نونلاب وهو .«"'ريسن نب نطق» :عبارلاو

 ' ,ةئالث الإ تحت نم ةانثملا ءايلاو ىازلاب وهف «ديزي» ةروص ىلع اهيف ام لكو
 ع ةهسا# 0

 مصب دنإ رب ىلا نب نب ديرب .9ةلمهملا ءارلابو ةدحوملا ءابلا مضب هنإف «ةدرب ىبأ نب هللا دبع نب ديرب » :اهدحأ

 نيتروسكملا ةلمهملا ءارلاو ةدحوملا ءابلاب هنإف ««دئِرِْلا نب ةرعرع نب دمحم» :ىناثلاو
 لوألاو .ءارلاو ءابلا حتفب هنأ .هريغو (نيثّدحملا ةدمع باتك) ىفو - ةنكاس نون اههدعبو

 ّ !هريغ «الوكام نبا» ركذي“ مو .رهشأ

 ةلمهملا ءارلاو ةدحوملا ءابلا حتفب هنإف «ديربلا نب مشاه نب ىلع» : : ثلاثلاو
 .”هلعأ هللاو ؛تحت نم ةائثملا ءايلاو ةروسكملا

 «ءاريلا رشعم ابأ» الإ .ءارلا فيفختب وهف .«ءاربلا» نم اهنم ىتأي ام لك
 ."هلعأ هللاو ؛ دوعلا ىربي ىذلا ءاّريلاو ءءارلا ديدشتب اهنإف .«ءاريلا ةيلاعلا ابأ»و

 ,ةمادق نب ةيراج» الإ .ميجلاب ,ةيراج (ًاطوملاو ,نيحيحصلا) ىف سيل [ظ/6١٠]

 .«ةيراج نب ديزيو

 لضافلا ثدحملاو 6١0. -:59) لمهملا دييقت عم ٠3/١/1١ ٠١( راونألا قراشم) ريسنو ريسيو ريشب (؟5-١)
). 

 لصافلا ثدحملاو 1 < لمهلا دييقت) عم ١٠١١/١( قراشملا) ىف .ديزيو ديريو ديرتو ديرب باب (1-8)
 1685/١(. لايكإلاو "0

 ءادبلا نب :ىدع :هبتشملا نم ءارهيف .هعمو ١١١/١( قراشملا) ىف ديدشتلابو ءارلا فيفختب ءاربلا (0
 ' .ىدسألا داربلا ' نب هللا دبعو



 30١ 2 باسنألاو ءاسألا نم فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم :نوسمخلاو ثلاثلا عونلا

 .ملعأ هللاو ؛*"'"ةثلثملا ءاثلاو ءاحلاب «ةثراح» وهف امهاذع نمو

 ىبحرلا نامثع نب زيرخ» الإ .هرخآ ىف ىازلاو هلوأ ىف ءاحلاب «زيرح» اهيف سيل

 نمو . .هريغو ةمركع نع ىوارلا « ىضاقلا نيسحلا نب هللا دبع زيرح وبأ»و .« ىصمح ا

 .ميحلاب .«ريرج» :امههادع

 دايزو ديز دلاوو ءريدح نب نارمع دلاو اهيف وهو ؛لادلاب .«ريدح» :ب ب اهيتشا اممرو

 ."'هلعأ هللاو ؛ريدح ىنبا

 .«شارح نب ىعبر»: دلاو الإ .ةلمهملا ءاحلاب «شارح» اهيف سيلو

 .ملعأ هللاو ؛"'ةمجعملا ءاخلاب .«شارخ» وهف ةروصلا هذه ىلع همسا نمم ىقب نمو

 نمو «ىدسألا مصاع نب نامثع .نيصح ىبأ» ىف الإ .ءاحلا حتفب «نيصخ» اهيف سيل

 .ءاحلا مضب «نيصخ» هادع
١ 

 ؛ةمجعملا '”'داضلاب هنإف «ناساس ابأ ءرذنملا نب َنيَضَح» .الإ ةلمهملا داصلاب هعيمجو

 )١( قراشملا) ةثراحو ةيراج ١/ .279لاكإلا عم ؟/5١0(.

 .(27/'؟ لاكإلاو .58 لمهملا دييقتو 2.27/١ قراشملا) ىف :ريّدحو زيرخو ريرج (؟)

 .455/؟ لاكإلاو :14 لمهملا دييقت عم :(؟١/١1 قراشملا) :شادخو شارخو شارح (6)

 ,75 - 0١ لمهملا دييقتو ,01/7517 لصافلا ثدحملا عم ١15/١( قراشملا) :نيضحو نيصخ (4)

 .ك/ل8/؟ لاكإلاو

 0 . : نساحملا *

 ةيراج نب ديسأ نب نايفس ىبأ نب ورمع» ىنايجلا ىلعوبأ ركذ دقو :لاقيال : ةدئاف»

 نب ءالعلا نب ٌدوسألا»و ,(نيحيحصلا) ىف جّرخم ةثيدحو «ةرهز ىنب ٌفيلح ىفقثلا
 ؛ هدحو «ملسم» هل ىور ,ةملس :ىبأ نع ىور «ةيراج

 هابتشالا هيف عقي .ىذلا مسالاب ءامهدحإ ىف الو نيباتكلا ىف سيل» :لوقن انأل

 ظر/ا١075 .«تهتنا -



 حالطصالا' نساحمو حالصلا "نبا ةمدقم 3.

 ,مزاخ نب دمحم » الإ ,ةلمهملا ءاحلاب وهف «مزاح ىبأو ,مزاح» نم اهيف ام لك :

 ."”هلعأ هللاو .ةمجعم ءاخب هنإف ”«ريرضلا ةيواعم ايأ

 .٠  3 7 0جر #2 0

 .«ذدقنم نب نابح» :ةددشملا ةدحوملا ءابلاو ةحوتفملا ءاحلاب «نابح» نم اهيف ىذلا

 ٌ  2سم م <

 .نابح نب عساو نب نابح دجو ءنابح نب ىيحي نب دمحم دجو ءنابح نب عساو دلاو
  7نا 2

 «ىبيح نب مامه نعو .بيهو نعو ةبعش نع : بوسنم ريغو ابوسنم «لاله نب نابح »و

 ةناوع ىلا نعو .ةريغملا نب نايلس نعو .ديزي نب .نابأ نعو . «ابأ : 0 / 00 ْ

 وهو «ىسوم نب نابح» و «ةيطع نب نابح» :ءاحلا رسكب .« نابح» نم اهيف ىذلاو

 (نيحيحصلا) صوصخ دارأ نإ “مزاخ نب دمحم الإ .مزاح اهيف ام لك“ :هلوقو] :(غ) شماه ىلع )١(

 .مهركذو [مهنم ةمجعملا ءاخلاب ةعامج دع دقف الإو .حيحصف

 :ىف ,مزاخو مزاحو (أطوملاو نيحيحصلا) ىف ام ركذ نم هيلع رصتقا ايف حالصلا نبا ىلع نودري الو -

 .هيف فلتخم ءريرضلا ةيواعم وبأ :هيفو لامكإلاو 2555/١ ءاحلا فرح ءقراشم)

 )١( قراشملا) ىف :نابحو نايح ١/ .)151لمهملا دييقتو ١", لاكإلاو 9/7"5..

 : نساحملا *

 1 ملاعلا مامإلا ,ريشب همساو .ةمجعملا ءاخلاب ,«مزاخ ىبأ نب ميشه» :اهيفو :ةدئاف»

 ءاحلاب «مزاح ابا» ملسمو ىراخبلا هانك «ىدبعلا رشب نب دمحم» و ؛هل ايور .ىطساولا

 هتياور ىف ةماسأ وبأ هانك اذك .ةمجعملا ءاخلاب هنأ ظوفحملاو” ''':«ىنايجلا» لاق .ةلمهملا

 5 ش .«ىنطقرادلا هلاق .هنع

 نآلف ىناثلا امأو ؛نيباتكلا ىف هابتشالا عضوم ف ركذي مل هنألف لوألا امأ :نادري الو

 .ظ/١١1١ .«تهتنا - كلذ فالخ .هل نيباتكلا ىبحاص داقتعا

 .طخ (77/ل :ىايجلا ىلع ىنأل لمهملا دييقت) ىلع ةلباقملا )١(



 58#  باسنألاو ءاسألا نم فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم :نوسمخلاو ثلاثلا عونلا

 . *تابح : :اضيأ همسا «ةقرعلا نبا»و

 .""ملعأ هللاو ؛تحت نم ةانثملا ءايلاب «ناّيَح» :ءالؤه ادع نمو

 | ,ىدع نب ُبْيَبُخ» :ةيومضملا ةئمملا ءاخلاب بيبُح نم "'بتكلا هذه ىف ىذلا
 ش صفح نع - بوسنم ريغ «بيبخ وهو - فاسي نب بيبخ نب نمحر لادبع نب بيبُحو

 نمو .«ريبزلا نب هقادبع :بيّيخ وبأ»و .«نعم نب دمحم نب هللادبع نعو ء.مصاع نع

 ."'ملعأ هللاو ؛ةلمهملا ءاحلابف .مهادع

 هلل او "0 ميكح نب قيدرو ,هللا دبع نب ميكح )» الإ .مضلاب «ميكح» اهيف سيل

 .ملعا

 )١( قراشملا) ىف :نايحو نايح ١/ .)111لمهملا دييقتو ٠/, لايكإلاو 17/.

 .[بتكلا اذه ىف] :(ص) ىف عقو (؟)

 نمم ديزم عم 15/7 لامكإلاو .7/ ليصفتب .لمهملا ديبقت عم ٠/١ ٠( قراشملا) :بيبحو ,ءبيبخ (*) |

 .نودريالف .ةثالثلا بتكلا ىف اوسيلا

 58/١( لامكإلاو .ل5 لمهملا دييقت) 557/١, قراشملا :ميكح ()

 | : نساحملا#

 :هيف فلتخم” :لاقف «الوكام نبا» ركذ اك هيف فلتخم «ةقرعلا :نبا» :ةدئاف»

 ركذو .قدنخلا موي ذاعم نب دعس ئمر ىذلا وهو .سيق نب نابح وهو ,ةقرعلا نب ناّبج

 :«ىدقاولا» لاقو .حصأ لوألاو ؛ةحوتفملا ميجلاب .رابج هنأ ىزاغملا ىف «ةبقع ُنِبا»

 تنب ةبالق ةقرعلا :ىبلكلا نبا لاقو .كلذك نولوقي ةكم لهأ :لاقو .ءارلا حتفب .ةقرعلا
 0 يهس نب ديعس

 ءابلايو ءاحلا رسكي هنإف «ناطقلا نابح نب دسأ نب نائس نب دمحأ رفعج وبأ» دري الو

 ؛لئاضفلا ىف ملسمو .جحلا ىف ىراخبلا هنع ىور .ةدحوملا

 و/١5١ «تهتنا .هابتشالا عضوم امهيف عقي مل :لوقن انأل

 )١( لاكإلا) 8/5٠١ -  )1١١لمهملا دييقت هعمو هيلع ةلباقملاو 7١(.



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقُم 00 ا

 ,سيق وبأ ؛وهو «حاير نب دايز» الإ .ةدحوملا ءابلاب وهف «حابر» نم اهيف ام لك
 دنع تحت نم ةانثملا ءايلاب هنإف ؛ةعامجلا ةقرافمو ةعاسلا طارشأ ىف ةريره ىبأ نغ ىوارلا

 ."'ملعأ هللاو ؛ءايلابو ءابلاب :نيهجولا هيف «ىراخبلا» ىكح دقو ."نيرثكألا

 )١( خيراتلا) ىف سيق ىبأ حابر نب دايزل "ىراخبلا مجرت /0١/ 00

 املا 'حاير ىبأ حاير نب دايزلو

 - انه روكذملا وهو ,سيق وبأ هتينك ,ملسم دنع هثيدحو ةريره ىبأ نع ىوارلا ىرصبلا .حاير نب دايز

 : .ىرصبلا نسحلا نع ىورو اسنأ ىأر حاير وبأ هتينك رخآو
 .88/؟ :يبالودلاو .17 .؟"8ىنكلا ىف .ملسم» :ءارلاو فاقلا ىفرح ىنامههركذ ١/78 ١. باي ىف الوكام نباو

  0لابكإلا) جايرو حابر ١7/4, ١16., قراشملا ف ضايع ىضاقلاو ١/ )1١0ني دايز ىف ءبيرقتلا ىف رجح نباو
 (1؟-9؟ لمهملا دييقت) ىف .ملسم دنع ةريره ىبأ نع ىوارلا .سيق ايأ ىنايجلا ركذو .حاير:

 ىبأ نع ,سيق وبأ لاقيو حاير وبأ :حابر نبا لاقيو ءحاير نب دايز :ىزملا نع .بيذهتلا بيذهت ىف
 ,حاير ىبأب ملسم ىنك امإو .سيق وبأ :هتينك ىف اولاق ,ىنكلا ىف اوفلأ نيذلا نأب ءرجح نبا هيلع بقعو .ةريره
 .بيذهتلا بيذهت (779/957/9 نسحلا نع ءىلذغا .حاير نب دايز

 : .ةيفلألا حرش ىف ىمالك هب تردصف .حاير وبأ هنأ هحيجرت ىف ىزملا ٌثدلق تنكو :دييقتلا ىف ىقارعلا لاقو
 -عىف ىراخبلاو .ىزاغملا باتك ىف ملسم :سيق ىبأي هانك دقف .حوجرم فالخ وأ مهو هنأ ىلإ نيبت

 مث

 / : نساحملا

 نب ركب ىبأ نب ٌدمحم» :تحت نم ةانثملا ءايلاب .ىلع وبأ ركذ :لاقي ال :ةدئاف»

 هل جرخأو ءسنأ نب كلام هنع ىور ,كلام نب سنأ عمس '''«ىفقثلا حاير نب فوع

 «الوكام نبا» ركذو . . ”ءايلاب ليقو .ءباطنخلا نب رمع بسن ىف «حاير» و (ناحيحصلا)

 ا""؟حازر هنأ ىلع َبْوَصو «حاير :هريغو ةديرب بسن ىف

 وهو هبسن : ىف وأ هيف مسالا اذهب ةروكذملا بتكلا ىف وه نميف مالكلا :لوقن انأل

 ِدَلو نم «نيعلا حتفب « ةديبع نب حاير» دري ,معن ؛ركذ نميف كلذك سيلو ؛هب روكذم

 ريدقتبو - هلاجر ىف هدجأ ملو ليق اذك - ملسم هل جّرخ .ىخايرلا باهولا دبع نب رمع
 ظ/37١ «تهتنا .نيعلا حتفب ,ةديبع :ىف هدلاو فاضي .هدلاوو وه هيف نوكي نأ

 7 (06 ,ة* لمهملا دييقت) ىف ىنايجلا ىلع وبأ (؟ :)
 ١٠6/5( لاكإلا) ىف الوكام نبا ()



 106  باسنألاو ءاسألا نم فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم :نوسمخلاو .ثلاثلا عونلا

 ثراحلا نب دْيَبُر» وهو ,ةدحوملا ءابلاب ديبز الإ (ٌنيحيحصلا) ىف سيل «دييرو ديبُر»

 نب دييُر» وهو .تحت نم نيتانثم نيءايب ديت الإ كلذ نم (أطوملا) ق سيلو « ىمايلا

 ("'هلعأ هللاو ؛مضيو هلوأ رسكب .«تلّصلا

 وهف اهيف هادع نمو .«نايح نب ميلس» وهو دحاو .نيسلا حتفب «ميلس» :اهيف

 ."'هلعأ هاو :مضلاب «ميلس»

 نب ملسو ءلايذلا ىبأ نب مُلَسو ,ةبيتق نب مْلَسو ,ريرز نب مُلَس» :اهيفو
 .ماللا ناكسإب ةعبرألا ءالؤه :«نمحر لا دبع

 ."!ملعأ هللاو .فلألاب «ماس» :مهادع نمو

 ,ةثالثلا ءالؤه :« جي رس ىبأ نب هدأ فاعلا نم جي ربسو «سنوي نب جيَرس» : اهيفو

 .ةلمهملا نيسلاو ميجلاب

 . .ملعأ تاو ,كةلمهملا ءاحلاو ةطوقتملا ن نيشلاب وهف ء.اهيف مهادع نمو

 .«ناملس نب نمحر لا دبعو ,رغألا نايلسو ءرماع نب ناملسو ,ءىسرافلا ناملس » :اهيفو

 .ءايلاب «ناميلس» :ةعبرألا ءالؤه ادع نمو

 تاقثلا ىف ِناّيِج نباو ,ىنكلا ىف دمأوبأو ىئاسنلاو ملسمو .ليدعتلاو حرجلا ىف متاح ىبأ نباو ,ريبكلا خيراتلا-

 ىف ىزملا مزج هيو ءقراشملا بحاصو الوكام نباو :قرتفملاو قفتملا ف بيطخلاو ,فلتخملاو فلتؤملا ىف ىنطقرادلاو

 يورو اّسنأ ىأر .ةقيطلا ىف رخأتم هنكلو حاير نب دايز ىمسي رخآ اًحيِش مه نأ مهولا ببس نأكو .فارطألا

 مالكب رتغي الثل ءفنصملا هلاق ام باوصلا نأو .كلذ ىلع تهبن امنإو .حاير وبأ مهدنع هتينكو ,نسحلا نع

 ىبأ نع حاير نب سيق ىبأ ثيدح رظناو (؟"96 دييقتلا) ةيفلألا حرش ىف هل ىديلقتبو بيذهتلا ىف ىزملا

 (هع :06) ةعابجلا ةمزالم بوجو باب ءملسم حيحص نم ةرامإلا كأ ىف .هعفري ءةريره

 )١( قراشملا) ىف :دييزو ديبز ١/ )7١6لاكإلاو ,.155 لمهملا دييقت عم 751/4

 يفك لاكإلاو ٠١7 لمهملا دييقتو ,5؟1 مكاحلل ةفرعملا ص ةفرخفب ,قراشملا) ىف ,ميلَسو ميلس (؟)

 ءاّطخ فلتأت ال اهنأل ةمجرتلا هذه اوجرخي مل فلتؤملا باحصأ نأ ىلع ىقازُغلا هينو (116/1) قراشملا (5)

 .فنصملا هعبتف قراشملا بحاص اهركذ امنإو .ملاس ىف فلألا ةدايزل

 دييقتلا) عرويبلا ىف ىراخيلا هركذو لكي ىبنلا لئاضف ىف ملسم هل جرخأ «ملس نب ماكح» امهيلع كردتساو

 (7917 حاضيالاو

 07١/4( لاكإلاو ٠١4. ىنايجلا دييقتو ,؟؟1 مكاحلا ةفرعم عم (194/7) قراشملا ()

 (897 ىقارعلا دييقت) رظناو (؟75/؟) قراشملا (5)



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 523.3

 :«ةبالق ىبأ ىلوم .ءءاجر وبأو - ةريره ىبأ نع ىوارلا - ىعجشألا مزاح وبأ» و
 .ملعأ هللاو ؛ةينكلاب اَركذ نكل .ءاي ريغي ءنالس همسا امهنم دحأو لك

 .هموق مامإ « ىمرخلا ةملس نياورمع» : :ماللا رسكب ,ةملس : :اهيف

 1 .راصنألا نم ةليبقلا :«ةملَس وني»و

 َرِكُذ (ملسم باتك) ىف «ةملس نب قلاخلا دبع» نأ ريغ .ماللا حتفب َةمْلَس : ىقابلاو
 ."”هلعأ هللاو ؛رسكلاو حتفلا هيف

 1 نب دمحأو .ةعيبر وبأ نائسو ,ةملس نب نانسو ءىلؤدلا نانس ىبأ ني نانس » :اهيفو

 « .نابيشلا ةرم نب رارض نانس وبأو ,نائس مأو .نائس

 ."'هلعأ هللاو ؛ءايلاو ةطوقنملا نيشلاب «نابيش» :ةتسلا ءالؤه ادع نمو

 .ديمح نب ةديبعو .ىفاملسلا ةديبع» :الإ ةثالثلا بتكلا ىف سيل :نيعلا حتفي .« ةديبع»
 ' 1 .«لملبلا ةديبع نب رماعو ,نايفس ني ةديبعو

 ٠ .""هلعأ هلل و .ّضلاب «ةديبع»هف ءةعيرألا ءالؤه ادع نمو

 .(اهيف عقو ثيح مضلاب وه :ثينأتلا ءاه ريغب «ديبع»

 ويش نم «ىطساولا ةدابع نب دمحم» الإ .عقو ثيح ّمضلاب «ةدابغ» كلذكو

 هيفو .ماللا حتفب ةفاكلا دنع وهف -أطوملاب - ىرمضلا ةملس نب ريمع ىف فلتخاو :قراشملا ىف داز )١(
 .8؟14/5 لايكإلاو ٠١, 5 لمهملا دييقت هعمو (؟511/7) .ظافحلا دنع مهو وهو .ماللا رسكب ىيحي نب ىيحي نع

 ريغ ىف ,نيتعمتجم نابيشو نانس اتمجرت تأت ملو (110/1؟) نانس نب دمحم ,ةتسلا ءالؤه عم قراشملا ىف (؟)
 (949 حاضيإلاو دييقتلا) هريغو نانس نب دمحم كردتساو «ىقارعلا هبن امك حالصلا نبا هعبتو «قراشملا

 ناطقلا وه نانس نب دمحأو ,ربلادبع نب رمع ىبأ هخيش نع «ىقوعلا :ىنايجلا هبسن .ءنائس نب دمحو

 6 لاكإلا) ىف نابيشو نانسو رايس باب رظناو ٠١7( لمهملا دييقت) ملسمو ىراخبلا خويش نم رفعج وبأ

 (عمم -ع؟ؤ)

 :سابع نبا ثيدح ىف (نيحيحصلا) ىف ركذ اهل امو ,ةثالثلا بتكلا ىف ةياور ا تسيل ةيراصنألا نانس مأو
 (991 ديييقتلا ىف ىقارعلا) «؟ جحلا نم كعنم ام» :ةيراصنألا نانس مأل لاق هتجح نم يك ىينلا عجر امل»

 .2/ 73/1 لابكإلا ىف ةديبعو ةديبع بابو ١١4. لمهملا دييقت عم ٠١9/7. قراشملا ()

 .50/1 لاكإلاو 1١4. لمهملا دييقت عم ,9١٠ر/7 قراشملا (2)



 309  باسنألاو ءاسألا نم فلتخملاو فلتؤملا ةفرغم :نوسمخلاو كثلاثلا عونلا

 .*ملعأ هللاو "''ءابلا فيفختو نيعلا حتفب هنإف .ىراخبلا .
 ةبطخ ىف «ةدبغ نب رماع» الإ .بتكلا هذه ىف عقو ثيح ءابلا ناكسإب وه : « ةدبع»

 اههنم َءابلا نكس نم مهنم :اًنالخ. اهيف نأ ىلع .«ةدّبَع نب ةلاجب» الإو .(ملسم باتك)

 .""'ملعأ هللاو ؛حصي الو -ءاه الب -«دبع نب رماع» :ملسم ةاور ضعب دنعو .اًضيأ

 مضب هنإف «داّبع نب سيق» الإ .ءابلا ديدشتو [و/0١٠] نيعلا حتفب اهيف وه :«دابع»

 ٠ :007 .ملعأ هللاو "'ءءابلا فيفختو نيعلا

 «(ليَقُع نب ىيحيو .دلاخ نب 5 الإ :نيعلا مضب «ليقُع» اهيف سيل
 ش .ةليبقلل :« ليقع ونبو»

 .ملغأ هتلاو ,9'نيعلا حتفب .«ليقَع» :ءالؤه ادع نّمو

 .ملعأ هللاو '"'«فاقلاب «دقاو» :اهيف ام عيمجو .الصأ - ءافلاب - دفاو :اهيف سيلو

0 0000 

 ءابلاب «ىلبألا بتكلا هذه ىف سيل هنأ :«ضايع ظفاحلا ىضاقلا» ركذ .باسنألا نمو

 ةطوقنملا ءايلاب :«ىيألا» وه امنإف .ةروصلا هذه ىف ام عيمجو .''ةمومضملا ىأ ةدحوملا

 .تحت نم نيتنثاب

 )١( قراشملا ٠١1/7, ماصتعألاو بدألا ىف ىراخبلا هنع / ىور :هيفو ءلمهملا دييقتو )1١8(

 ارك لامكإلاو

 .؟0/6 لامكإلاو هيف مهولاو ءفالخلا ريرحت عم ١١8. لمهملا دييقتو )١١9/7( ,ءقراشملا (؟)

 | .059/5-31 لامكإلاو ٠١6, لمهملا دييقت عم ٠٠١/7,. قراشملا (؟)

 .571/5 الوكام نباو ,١؟١ ىنايجلاو , مكاحلل ةفرعملا عم ٠65١/7, قراشملا (8)

 (؟7/7١) نايبو ليصفت عم ءقراشملا ىف واولا فرح ()

 .(ص) ىف تسيلو (ع ,غ) نم [ةمومضملا ىأ] (3)

 ك0 0 ككاو ااا

 : نساحملا 2

 «.تهتنا .حاير ىف ةدايزلا ىف ,قباسلا باوجلا ىف هتمدق ام ىلع كلدي اذه :ةدئاف»
 ظر/اع؟



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 5304

 نكل .ةدحوملا ءابلاب. لب وهو و «خورف نب نابيش» نع ريثكلا «ملسم» ىور :تلق

 .*3/هلعأ هللاو ؛ةئطخت هنم «اضايع» قحلي مل ءابوسنم كلذ نم ءىش ىف نكي مل اذإ

 رازبلا ماشه نب فلخ »الإ ءهرخآ ىف ةلمهملا ءارلاب رازبلا (نيحيحصلا) ىف ملعن ال

 ** «رازبلا حايصلا نب نسحلاو

 .ملعأ هللاو نيازي وهف .ءاهيف ءهريغو «زازبلا حابصلا نب دمحم» .امأو

 :ةثالث الإ ةلمهملا داصلاو نونلاب .«ىرصنلا» : (ًأطوملاو .نيحيحصلا) ىف سيلو

 ىلوم ملاسو .ىرصنلا هللا ديع نب دحاولا دبعو .ىرصنلا ناثّدحلا نب سوأ نب كلام»

 .«نييرصنلا

 لاقو ١١7/١ لاكألاو 715 مكاحلا ةفرعم عم ,ال لمهملا دييقت ىف هليصفتو 19/١: قراشملا )١(
 ٍْ ,ذئنيح ضايع ىضاقلا ىلع ةثطخت الف ابوسنم خورف نب ناميش هيف دجأ ملف ملسم باتك تعبتت دقو : : ىقارعلا
 ْ 4.١( حاضيإلاو دييقتلا) ملعأ هقلاو

 .(98) ملسم نم ءاعدلاو ركذلا ك ىف خورف نب نابيش ثيدحو ٠6١/9 قراشملا (؟)
 نب دمحم نب ىسحي (لمهملا ديبقت) ىف ركذ ىنايجلا ىلع يأ نأب فنصملا ىلع ٍضْْمعا : ىقارعلا دييقت ىفو © ين
 .ىراخيلا هب دهشتسا رازبلا تباث نب رشي نأو ,هحيحص. ىف هنع ثدح .ىراخبلا خويش نم.هرازبلا نكسلا

 )4١1(( فنصملا ىلع نادري الف ءنيتبوسنم ريغ نكل ىراخبلا ىف ركذ اك ناتمجرتلا) :
 :تيات نب رشب نع ىراخبلا ثيدح ىلع (؟0/7١55 ىرابلا حتف) رظناو (غ9 :ل) لمهملا دييقت -

 (ةعمجلا موي رحلا دتشأ اذإ باب) ىف ءاداهشتسا

 : نساحملا

 2/١17 «تهتنا - هوحنو : :حاير :ىف باوجلا نم , مدقت ام ىدؤي اذه :ةدئاف»

 . بيبح نب نكسلا نب دمحم نب ىيحي :«ننايجلا ىلع وبأ» هركذ ام :ةدئاف» **:

 .تاوعدلاو ءرطفلا ةقدص يف هنع ثَّدح .ىراخبلا خويش نم .هللا دبع 1 ىنكي .رازبلا

 ."ةعمجلا ةالص ىف ىراخبلا هب دهشتسا [رشب ]وبأ هتينك .رازبلا تباث نب رشبو
 هابتشالا اهيف عقي ىتلا ةظفللاب (ىراخبلا) ىف عقو ناك اذإ كلذ دري امنإو

 ظ/7١١1 «تهتنا -مدقت امك

 (غ1 :ل) لمهملا دييقت )١(



 304  باسنألاو ءاسألا نم فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم :نوسمخلاو ثلاثلا عونلا ْ

 ."!هلعأ هللاو ,ةدحوملا ءابلاب «ىرصب» :وهف ةروصلا هذه ىلع اهيف ام رئاسو .

 ,ىازلاو ةحوتفملا ةددشملا واولاو قوف نم ةانثملا ءاتلا حتفب «ىزّوتلا» :اهيف سيل

 .ةدرلا باب ىف ىراخبلا باتك ىف «تلّصلا نب دمحم .ىزوتلا ىلعي وبأ» الإ

 :«ىروثلا ىلعي نب رذنم ىعي وبأ» مهنمو ٠ .ةثلثملا ءاثلاب .«ىروثلا» :وهف هادع نمو

 .ملعأ هللاو .""اهنع اجرح

 <00" ع مهام هما هاما هدم

 - ةرضن ىلأ نع ىمسم ريغ - ىريرجلاو ءىريرجلا سابعو .ىريرجلا ديعس»
 ."ةمومضملااظ/0١٠] ميجلاب اهيف ام اذه

 . هللاو ,ملسمو ىراخبلا خيش .«رشب نب ىيحي» :ةلمهملا ءاحلاب «ىريرحلا» :اهيفو

 ١ .ملعأ

 . دلو نم ,ىراخبلا باتك ىف «ىريرجلا بويأ نب ىبحي» ميجلا حتفب .ىريرجلا اهيفو]

 لوم «ملاس ىف مهولا نم ءاج ام الإ ءبسنلا ىف ,ةمجعملا داضلاب ءىرضنلا ةثالثلا بتكلا ف سيلو» )١(

 985١ لامكإلا ىف بابلاو ,؟ 7 مكاحلا مولع رظناو 2 قراشملا) نييرصنلا :

 هليصفتو ١1/١ قراشملا) .نادمه نم ليبق روثو .سراف ضرأ نم ءزوت ىلإ ةبسن «ىلعي وبأ ءىزوتلا (؟)

 .بابللاو باسنألا ةرهمج عم (01 ل .لمهملا دييقتب

 (غ ءص) نم طقسو (ه ءز .ع) نم ءنيترصاحلا نيب ام (5)

 : نساحملا 2#

 ع ع ع - ع

 هل ىور ,.ةمومضملا ميجلاب .«ىريرجلا دمحم وبا خورف نب سابع » :دروا : ةدئاف»

 الس هل ىور «ىريرجلا بلغت نب نأ د .ءاقستسالا ىف «ملسم»

 و/١١؟5 «تهتنا .الفالإو ّدَرَو هابتشالا م ٌعضوم عقو ناك نإ هنأ .مدقتام باوجلاو

 لابكإلا) ىف هبابو ١5( ل :لمهملا دييقت) ىف ىصقتلا عمو .ميجلا فرح ىف باسنألا 777/١, قراشملا )١(

 85٠0١ -5١5( ىقارعلا دييقت) اهعم رظناو "/٠١6(



 حالطصالا نساحبو حالصلا نبا ةمدقم 3

 نفسلا أفرم :راجلا ىلإ بوسنم «دعس» وهو دحاو صخش : ميجلاب ءاهيف «ىراحلا»

 ْ ."ةدجب .,ةنيدملا لحاسب

 .ملعأ هللاو ؛ءاثلاو ءاحلاب « ىثراحلا» : هادع نمو

 ."'هلعأ هللاو ؛ةلمهملا *ريغ ىازلاب وهف .اهيف عقو ثيح :«ىمازحلا»

 مهنمو .مهنم ,ةملس ىنب ىلإ ةبسن .نيسلا حتفب وهف راصنألا ىف ءاج اذإ :«ىملسلا»

 .«ةداتق وباو .هللا ديع نب رباج» .

 اهنأل كلذب تيمس ةكم لحاس .هلوأ مضب ,ةدج :همجعم ىف ىركبلا لاق] (غ) شماه ىلع ةرط )١(

 [ةدتمملا قيرطلا :ةدجلا لصأو .ربلا ىلو ام :رحيلاو ربلا نم ةدجو ءرحبلا ةرضاح
 لاكإلا) عم 8١( ل :لمهملا دييقت) ىف ليصفتبو )١177/١( ميجلا فرح باستأ .قراشملا) ىف بابلاو

 (ةهدر؟

 .ءارلاب«ىمارحلا ءنالف نب .نالف ىلع ىل ناك :رسيلا ىبأ ثيدح ىف «ملسم» ىن] :(غ) شماه ىلع (؟)
 (5١9/؟ :بيرقتلا) ىف هرظنا [ىواونلا نم ةدايز اذه - لاذلاو ميجلاب ,ىماذجلا لبقو ؛ىازلاب ليقو

 نإ .ةاورلا باسنأ ىف انمالك نأل ءرسيلا ىبأ ثيدح نم ملسم ىف ام انيلع دري ال :حالصلا نبا لاق]

 [مدقت ام ىلع«هيف تفلتخا

 اههنع هللا ىضر ءرسيلا ىبأ ةصقو ليوطلا رباج ثيدح باب .قئاقرلاو دهزلا باتك ءملسم حيحص ىن ثيدحلا
 ك2 6 2

 لاذلاو ميجلاب .ىماذجلا ةماعن نب ةورف الإ هب لكشي ام هيف سيلو :ىمارحلاو ىمازحلا ىف ضايع لاقو

 نب نالف ىلع ىل ناك» :هلوقو رسيلا ىنأو ليوطلا رباج ثيدح ىف ىذلا ىف ملسم باتك ىف فلتخاو .ةمجعملا .
 :ةاورلا رثكأ دنعو ,ىماذجلا :ناهام نبأ دتعو - ىلع ني نيسحلا ىلع ىبأ - ىربطلل اذك «ىمازحلا :نالف

 .(؟؟١/7 ءاجحلا باستأ :قراشملا) ءارلاو ءاحلا حتفب .ىمارحلا

 : نساحملا *

 ,ةلمهملا ءارلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب «ىمارحلا» اهيف نأ ىنايجلا ركذ :لاقي ال :ةدئاف»

 ىمارحلا هتادبع نب رباج مهنم ةعامج مهو ' "ةراصتألا نم مارح ىني ىلإ بسني نم]

 و/4١١ [.تهتنا .مدقت ابك ةروكذملا ةيسنلاب اهيف عقو ام الإ دري ال :لوقن انأل

 )١( ل :لمهملا دييقت) ىف ىقايجلا 4١(



 5١١  باسنألاو ءاسألا نم فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم :نوسمخلاو ثلاثلا عونلا

 ءاهبابو ىفّدصلاو '''ىرمنلا ىف اك بسنلا ىف هنم ٌماللا نوحتفي ةيبرعلا لهأ نإ مث

 .ملعأ هللاو ؛"'نحل وهو .لصألا ىلع ماللا رسكب هنولوقي ثيدحلا لهأ ٌرثكأو

 .”ةطوقنملا لاذلاب .ىناذمهلا :(أطوملاو .نيحيحصلا) ىف سيل

 دقو .ميملا نوكسو ةلمهملا لادلاب «ىنادُمْللا» وهف ةروصلا هذه ىلع اهيف ام عيمجو

 . ىف ميملا حتفبو .رثكأ ميملا نوكسب نيمدقتملا ىف :ىنادمهلا” :«الوكام نب رصن وبأ» لاق

 ش .ملعأ هللاو .")'لاق اك وهو .“رثكأ نيرخأتملا
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 ىريمنلاو ءطساق نب رمنلا ىلإ بوسنم لوألا نإ :ىنايجلا ىلع وبأ لاق .ىريمنلاو ىرمنلا ىفو )١(

 ١١4(. :ل) ةعصعص نب ريم ىلإ بوسنم
 )١( بيرقتلا نتم - (غ) [ىملس لاقيف .ماللا ٌرسك .ةيغل ىف زوجيو :ىواونلا لاق] ١6/7

 8٠-8١( لمهملا دييقتو ءىفوتسم ١6٠/7 قراشملا) ىف بابلاو

 .(415/97) ىنادمهلاو ,ىنادمهلا باب :لابكإلا (*)

 : :نساحملا *

 لاذو ميملا كيرحتب ءناَذَمَا هيوم نب رارملا دمحأ“ :'!ىنايجلا ركذ :لاقي ال : ةدئاف»

 .«طورشلا باتك ىف ناسغ ىأ نع هنع ْثَّدح ىراخبلا نإ لاقي .ةمجعم

 .و/١؟5 «تهتنا .ةروكذملا ةبستلاب ىراخبلا ىف عقو اذإ دري امنإ :لوقن انأل

 نوطب نادم ىقو ...نادمه ىلإ بسني نم .ةلمهم لادو ميملا نوكسبف :لاق .ىناذملاو ىنادمهلا باب ىف )١(

 ,ىبحرأ لك هيلإ بسني ءبحرأو :ىمايلا ديبز طهر .مايو .ىعيبسلا قاحسإ ىبأ طهر عيبسلا :مهنم ,ةريثك
 .ناوخأ بهرمو بحرأو ...مهنم «ىبهرملا هيلإ بسني بهرمو

 . .قاذمهلا هيومح نب رارملا دمحأ ويأ مهتمو .ناّذمه ىلإ بسني نم ءةمجعملا لاذلاو ميملا كيرحتب ,ىناذمهاو»

 ١17(. ل :لمهملا دييقت) طورشلا باتك ىف .ناسغ .ىبأ نع ءهنع ثدح ىراخبلا نإ لاقي
 ىلإ “ىنادمطلا” .مهباسنأ ىلع بتكلا تصن ةعامج ضايع ىضاقلا ركذ .ءالا فرح نم باسنألا لكشم ىقو

 ةعامج ءاسأ اهيف ناك نإو .هيسن ىلع صن نم طيضلا اذه ريغب اهيف سيلف ةلمجلا ىلعو :لاق مث .ةليبقلا نادمه
 ركذن ملف ءاهيف ةصوصنم مهباسنأ عقت مل نكل لبجلا نم ةنيدم .ةمجعملا لاذلاو ميملا حتفب ءناذّمه ىلإ بسني نمم ٠

 نع ءىناذمملا حلاص :ضايع خويش دنس ىف ءاجو .ىنادمطا ةورف ىبأ ىف افالخ ركذ مث «انطرش ىلع كلذ

 .(776/17 قراشملا) ةنيدملا ىلإ ابوستم .ىربرفلا .
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 ىلع قحيو .ىلاعت هلا ءاش نإ ًةحبار ةلحر تناكل اهيف بلاطلا لحر ول ةلمج هذه
 اءامسألا ىف مدقت ام ضاقتنالا فوخ نم اهضعب ىفو .هبلق ءاديوس ىف اهغاديإ ىثيدحلا

 ؛ىرمأ عيمج ىفو هيف هللاب مصتعمو (ضايع ىضاقلا ٌباتك) ُدلقم اهضعب ىف انأو ,ةدرفملا

 .*("!هلعأ هناحبس وهو

 :نساحملا نيمضت ىف *

 , ىضاقلا باتك نم اهزثكأو .ظفحت نحت نأ ىغينيف اهبلط ىف لحر نم حبري ةلمج هذهف»

 .و/١١؟5 «.ضايع



 نوسمخلاو عبارلا عونلا

 ىف قافتالا هيف نإف .هلبق ىذلا عوتلا فالخب ءاَطَحو اًظفل ق قفتم ٌعونلا اذه [و/7١٠]

 .(كرتشللا) هقفلا .لدمأ ف ست ام ليبق نم اذهو ملا ف قارفالا مقل ةر ةروص

 لوتس باتك نأ عباسي (قرتفملاو قفتملا 8 هيف بيطخللو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذأ ىتلا ماسقألل

 .مهئابآ ءاسأو مهؤاسأ تقفتا نمم قرتفملا :اهُدحأف

 : ةريخألا ةعبرألا مهنم «بيطخلا» تافو ءةتس :«دمحأ نب ليلخلا» :هلاثم

 لاق .هريغو لوحألا مصاع نع ثدح ,ضورعلا بحاص ىرصبلا ىوحنلا مهوأف

 ىبأ لبق .دمحأ همسا نم هلك انيبن دعب ّدجو امف نوشتفملا شتف :«دربملا سابعلا وبأ»

 نييرابخألاو نيباسنلا عمسي لزي مل هنأ «""لركب وبأ ىخيراتلا» ركذو .«دمحأ نب ليلخلا»

 اًجاجتحا  «دمحأ نب ديعس رْفّسلا يبأدب هيلع ضرتعاو .هريغ اوفرعي مل مهنإ نولوقي

 اولاق امنإ ملعلا لهأ رّثكأ نأب باجأو .' "!هدقأ هنإف - هيبأ مسا ىف «نيعم نب ىيحي» لوقب

 ءىضو علا دمحأ نب ليلخلا ةمجرت ىف ءىوونلا هاكحو (؟27/ تثيغملا حتف) ةمئيخ ىبأ نب ركب وبأ )١(

 ليلخلا ىبأ لبق ءدمحأ : : لكي انيبن دعب دحأ مسي مل: باسنألاو خيراوتلا لهأ لاق :(فراعملا) ىف ةبيتق نبا نع

 ١178(. ةجرتلا ١/ ءابسألا بيذجت) اذه

 ,ةمثيخ ىبأ نبا نعو .دمحي نب ديعس :ءايلا ىلع هيبأ مساو ديعس همسا نميف متاح ىبأ نبا هل مجرت )0

 :ليدعتلاو حرجلا) نالهك روث ,ىروثلا دمحأ نب ديعس همسا :لاقف ءرفسلا ىبأ نع نيعم نب ىبحي تلأس :لاق

 مسا ىف عيكو نع ظفحأ :لاق لبنح نب دمحأ نعو ,نيعم نب ىيحي نع ىبالودلا رشب وبأ هدنسأو 27/غ

 :(الوكام نبال لابكإلا) ىف وهو 0 ءارسألاو ىنكلا) نالهك روث ءىروثلا دمحأ نب ديعس :رفسلا ىبأ

 (ع) ىفوكلا ىنادمطا ىروثلا .دمحأ لاقيو دمج نب ديعس :بيذهتلا بيذهت ىفو )3٠١/5( دمحي نب ديعس

 .نيسمخلاو ثلاثلا عونلا ف (رفسلاو رفسلا) ف هرظناو 6

 او



 ."ملعأ هللاو ؛« دمحي نب ديعس » :هيف

 نع رضخأ نب رينتسملا نع ثِّدح ءاًضيأ ىرصب «ىزملا رشب وبأ» :ىفاثلاو
 ."ةعامجو ىرينعلا سابعلا هنع ىور .ةرق نب ةيواعم

 ."'ةدابع نب حور نع ىدر .ىناهبصأ :ثلاثلاو

 ,ىنزملا ةرق نب ةيواعم نب رضخأ نب رينتسملا نع :ىرصبلا دمحأ نب ليلخلا .ىفزملا رشب وبأ :هريرحت )١(
 ا لامكإلا) ىزورملا لضفلا وبأ .ىربنعلا ميظعلا دبع نب سايعلا هنعو .ةرق نب ةيواعم هدج نع
 .(009/154/ بيذهتلا بيذهتو

 نب ليلخلا همسا نميف متاح ىبأ نبا الو .ليلجلاو ليلخلا باب ىف الوكام نبا هركذي مل.ثلاثلا اذه (؟)
 :ميعن ىبأ دنع نييناهبصألا ىفو .بيذهتلا بيذهت ىف دمحأ نب ليلخلاب نيمسملا ىف الو ءليدعتلاو حرجلاب دمحأ
 نب زيزعلادبعو ةدابع نب حور نع ىور .دمحأ وبأ ليقو .ىرهزلا هلاق .ىلجعلا سايعلاوبأ .دمحم نب ليلخلا
 >:لاقو هيف مهولا ىلع ىقارعلا هبن دقو -هريغ ليلخ مهنم هيف سيلو - 1 ناهبصأ رابخأ ركذ) نابأ
 بسسس ل ل ل حج

 : نساحملا *

 ىلإ ,هدعب الو هلبق ٌدحأ هب مسي ملف ِلِكَع انيبنل م مسالا اذه ىلاعت هللا ظفح” :ةدئاف»
 نأ «ىبرعلا نبا» لوقو ) ”'ءافشلا) ىف « ضايع "يضاقلا »ف كلذ ركذ .“ليلخلا دلاو نامز

 دقو .هب رابتعا الو سانلا مالكل ٌفلاخم “ةلمهملا ءاحلاب ,دمحأ وه امنإ” : :« ناّيَجَع نب دمجأ»
 ليقو .ديمحلا دبع همسا ليقف « ىموزخملا صفح نب ورمع وبأ» امأو .تادرفملا ىف مدقت

 بوقعي نب ميهاربإ لاق” :''ا«ربلا دبع نبا» لاق .دمحأ همسا: ليقو .هتينك همسا
 ءاذه ورمع ىبأ مسا نع ءمهئامسأب ةمالع ناكو .ىموزخملا ماشه ابأ تلأس :ىناجزوجلا
 نبا نع نادبع نع. 0 خيراتلا) ىف ربخلا اذه «ىراخبلا» ركذو «.دمحأ همسأ :لاقف
 همسا نم ةباحصلا ىف 035 .مدقت ام ىلع درو ءاذه تبث نإف .هوحن .هدانسإب كرابملا

 قالط ىف روكذملا وهو .ةريغملا نب صفح نب ورمع وبأ» :هيف لاقيو ءاذه ريغ دمحأ
 ١70/|. تهتنا -2”سيق تنب ةمطاف

 )١20/١(. هي هئاسأ ىف لصف :افشلا . ١١(
 .نيسلا فرح نم لوأ قى :ةباصإلا ىنك هعمو .ىنكلا .باعيتسالا (1)
 | .(435/04/5 ىنكلا :ريبكلا خيراتلا) ىف ىراخبلا ىلع لباق ()
 .ةيرهفلا سيق تنب ةمطاف نم هقالط ثيدح اهيفو (179 :باسنألا ةرهمج) ىف اضيأ هرظنا (4)



 316 باسنألاو ءاسألا نم قرتفملاو قفتملا ةفرعم :نوسمخلاو عبارلا عونلا

 نع ثدح .ناسارخب روهشملا ىفنحلا هيقفلا ىضاقلا «ىّرجسلا ديعس وبأ» : عبارلاو

 ليلخلا نع ىور .لضاف «ىبلهملا [ظ/7١٠] ىضاقلا ىتسُبلا ديعس وبأ» : سماخلاو
 7 5 ٠ 2 9 1 .٠

 نعو .هخيراتب ةمثيخ ىبأ نبا نع ىركبلا رفظملا نب دمحأ نع ثذدحو .روكذملا ىزجسلا

 ("' ظفاحلا ىقهيبلا هنع ثَّدح .اهريغ.

 لخد .مولع ف فرصتم ٌلضاف «ىعفاشلا اضيأ « ىتسبلا ديعس وبأ» : سداسلاو

 .هريغو ىنيئارفسألا دماح ىبأ نع ىور .ةئاثالثو نيتس ةنس دلو .ثّدحو سلدنألا

 .ملعأ هللاو ؛هريغو ىرذُعلا سابعلا وبأ هنع ثّدحو

 2 د

 .كلذ نم رثكأ وأ مهدادجأو مهئابآ ءامسأو مهؤامسأ تقفتا نمم قرتفملا :ىناثلا مسقلا

 ١ : هتلثمأ نمو

 ١ 0 ل ع . 0

 :دحاو رصع ىف مهلك .ةعبرأ «نادمح نب رفعج نب دمحأ»

 .لبينح .نب دمحأ نب هللادبع نع ىوارلا'''«ركب بأ ىدادغبلا ىعيطقلا» : مهدحأ

 , .حيقلتلا باتك ىف ىزوجلا نبا هعبتو (نيثدحملا ءارسأ هيتشم باتك) ىف ىورهلا لضفلا ىبأ نم كلذ ىف مهولاو-

 عساتلا عونلا ىف ,نابح نبا حيحص نم انعاس لصأ ىف عقو ام اذه هبشيو : :لاق ءرخآ مهو ىلع ىقارعلا هبن مث

 نأ رهاظلاو .اثيدح ركذف .”ىدركلا نب رباج انثدح .طساوب دمحأ نب ليلخلا انربخأ“ :ىناثلا مسقلا نم ةئاملاو

 ...هساوب نايح نبا هنم عمس دقف 0

 نوكي نأ ٍيشخأو" :هيلات سمانلاو ساحل لع ىئازلا يأ 0
 نم قف نم ررحيف ف ءادحاو ناذه

 ىضاقلا نع ثدح .ىضاقلا ىبلهملا ىسبلا دمحأ نب ليلخلا :هيتشملا نم .لايكإلا ىلع كردتسملا ىف: :تلق

 نب ليلخلا ديعس وبأ هيقفلاو - ه7 ةنس ىفوتملا دنقرمس ىضاق - ىفنحلا ىزجسلا دمحأ نب ليلخلا ديعس ىبأ

 باب) ه5 ةنس ىوتملا قيئا رفسألا دماح ىبأ نع اهب ثدحف سلدنألا لخد .ىعفاشلا قبلا دمحأ

 57/١[(. شماه .ىتشيلاو ىتسبلا

 .(48ل :ةطقن نبال دييقتلا) ه 515١  دمحأ نب هقلادبع نع دنسملا ىوار وهو ,/ه 4 ةنس ىفوت (0)
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 نكلو .دمحأ نب هللا دبع نع اًضيأ ىوري '”«ركب وبأ ىرصبلا ىطقُسلا» :ىناثلا
 .ىقروذلا ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع

 بحاص ريثك نب دمحم نع .نانس نب دمحم نب هللا دبع نع ىور .ىرونيد :ثلاثلاو
 .ىروثلا نايفس

 ىسيع نب دمحم خيرات) ىسوس رطلا رباج نب هللا دبع نع ىور «ىسوس رط :عبارلاو
 .(عابطلا

 اهالكو .دحاو رصع ىف امهالك .نانثا «ىروباسينلا فسوي نب بوقعي نب دمحم »

 ا .هريغو «هللا دبع وبأ مكاحلا» هنع ىوري

 .«مصألا سابعلا ىنأ»ب فورعملا وه :اهُدحأف
 هللاو ءلوألا نود ,ظفاحلاب فرعيو «ىنابيشلا مرخألا نب هللا دبع وبأ» وه :ىناثلاو

 .ملعأ

 ف ع

 :هلاثم .اًعم ةبسنلاو ةينكلا ىف كلذ نم قفتا ام :ثلاثلا مسقلا
 :نانثا «ىنوجلا نارمع وبأ»

 .«بيبح نب كلملا دبع» ىعباتلا :اههدحأ

 رامع نب ماشه نع ىور .دادغي نكس ءىرصب «لهس نب ىسوم» همسا :ىناثلاو
 هَ ع #2 هس ع

 .هريغو دمحأ نب جلعد هنع ىور [و/1١٠] .هريغو
- 

 :ةثالث «شايع نب ركب وبا» *هبراقي امو

 ثدحملا 0 يضئاسأب ممانك : ةقفتملا) عم (لابكإلا) ف ا رظناو .ن .ةئاملا زواجو ه1 ةنس ىفوت )١(

 .(؟9؟) ةدحاو قي نم مهلع ةاورلا مث : ىهئابآ ىماسأو ةهيماسأ ١

 : نساحملا د

 ٍةقيرط ريغ ىلع ةثالثلا ىف «(ئراقلا) ركذو ٠ «مسقب اذه درفي نأ ىغبني ناك : : ةدئاف »

 ظ/0١١1 «.تهتنا - هتينك ال ركب وبأ همسأ نإ :لاق نم



 <11 باسنألاو ءامسألا نم قرتفملاو قفتملا ةفرعم :نوسمخلاو عبارلا عونلا

 .همسا ىف فالخلا ركذ قبس دقو ثدحملا ٌىراقلا .مهوأ

 دحاولا دبع نب رفعج هنع ثَّدح ىذلا ىصمحلا «شايع نب ركب وبأ» ىناثلاو

 | .ةَقث ريغ رفعجو 2لوهجم وهو ء.ىمشاهلا

 بيرغ باتك) بحاص .'ىئاّرَجاَبلا ىمّلَسلا «شايع نب ركب وبأ» .ثلاثلاو

 ليمج نب لع هنع ىور .دجابب نيتئامو عبرأ ةتس تام .شايع نب نيسح همساو (ثيدحلا

 .ملعأ هللاو ؛هريغو ىقّرلا

 ف دق

 اثمو .”اذه سكع :عبارلا مسقلا
 : ةعبرأ «حلاص ىبأ نب حلاص»

 هَ

 .ةريرهىبأ نع ىوارلا «ناوكذ ناََّّسلا ملام وبأ» ""هوبأ :ىناثلاو

 ”,ميجلاو ةدحوملا ءابلا حتفب هطبضو (١٠؟/١ بابللا) (غ) شماه نم [دادغب ىحاون نم ةيرق :اًدجاب] )١(
 ةنس هتافو :مهالوم ,ىملسلا شايع نب نيسحلا ركب ىبأ ,ىئادجابلا ةمحرت ىفو .ةددشم لادلاو .فلألا اهنيب

 .هدنع هثيدحو .ىئاسنلا هقثوو ثيدحلا بيرغ ىف فينصت هل :بيطخلا لاق ههالعا

 .ههجو ام ىردأ الو [.ةدايز اهنأك .“هوبأ” ةظفل] :(غ) شماه ىلع ظحال (7)

 ةثالث هل ناك ,ظفاحلا ىعباتلا ىندملا ناوكذ ,ناسلا حلاص وبأ :لاق ,نيعم نب ىبحي نع متاح ىبأ نبا دنسأ

 ليدعتلاو حرجلا) ةقث مهلكو .حلاص ىبأ نب دابعو .حلاص ىبأ نب حلاصو .حلاص ىبأ نب ليهس :نينب

 باتك ىف نكل :لاقو .ةبعش نع ىور .اسماخ ىدسألا حلاص ىبأ نب حلاص ىقارعلا كردتساو(

 دييقت) حصأ .حلاص ىنأ نب حلاص :لاقو ,هيف فالخلا ىراخبلا ركذو حلاص نب حلاص :ليدعتلاو حرجلا

 2 رظناو 2585/7/7 :ريبكلا ىراخبلا خيراتو .داصلا ىف 7١ا/8 ةمجرت ليدعتلاو حرجلا عم (405 ىقارعلا

 .اهدعب امو (1؟ ف :لصافلا ثدحملا) ىف .حلاص ىبأ نب حلاص نيمسملا

 : نساحملا 2#

 نمم هيف ركذ ام ىلإ َرِظن نإ ْنكل .ثلاثلا مسقلا سكع سيل عبارلا مسقلا : ةدئاف»

 .«تهتنا .بألا ةينكو مسالا ىف مهقافتال .مه اّسكع اذه ناك ءبألا مساو ةينكلا ىف قفتا

 .ظرام

 .ةبسنلا ىف اوفلتخاو -
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 هنع ىور ,ةشئاعو لع نع ىور «ىسودسلا حلاص ىبأ نب حلاص» :ثلاثلاو

 .رمع نب دالخ

 هنع ىور «ةريره ىبأ نع ىور «ثيرح نب ورمع ىلوم .حلاص ىبأ نب حلاص# عبارلا

 .ملعأ هللاو ؟ شايع نب ركب وبأ

 دز د1 د

 .مهتبسنو مهئابآ ءاسأو مهؤاسأ تقفتا نمم قرتفملا :سماخلا مسقلا
 :ةقبطلا ىف نابراقتم .نانثا «ىراصنألا هللا دبع نب دمحم» :هلاثم

 ىراخبلا هنع ىّور ىذلا «هللا دبع وبأ ىضاقلا» روهشملا ىراصنألا وه :امهدحأ
 .سانلاو

 .ملعأ هللاو ''؛ثيدحلا ٌفيعض «ةملس وبأ» هتينك :ىناثلاو

 6 د

 عم لكشأو ,ةصاخ ةينكلا وأ ةصاخ مسالا ىف كارتشالا هيف عقو ام : : سداسلا مسقلا

 .كلذ ريغب رك ذي م هنوكل كلذ

 ؛دامح انثدح : : مراع لاق اذإ” :لاق « ظفاحلا ىضاقلا دالخ نبا» نع هانيور ام : هلاثم

 وهف ؛دامح انربخأ : ىكدوُبتلا لاق اذإو :برح نب نايلس كلذكو «ديز نب دامح » :

 نأ 1 نأ ؛دامح انربخأ :نافع لاق اذإو .لاهنم نب جاجحلا كلذكو «ةملَس نب 4

 ."7«اههدحأ نوكي

 نب هتادبع نب دمحم :اًنلاث دازو ىقارعلا هاكح (بيطخلل .قرتفملاو قفتملا) ىف نانثا امه كلذك )١(
 نب دمحم وهو اعبارو .ىزملا جاجحلا وبأ ظفاحلا هركذ .ىراصنألا كلام نب سنأ نب ديز نب ماشه نب صفح
 هنأب فنصملا نع باجيو : : ىقارعلا لاق .نيعباتلا تاقث ىف نابح نبا هركذ .ىراصنألا هبردبع نب ديز نب هتلادبع
 امأو .امهبنع رخأتم وهف اًيرصب ناك نإو ثلاثلاو .نييرصب اهنوك دازو ةقبطلا ىف اهراقتل نينثالا ىلع رصتقا
 5١8/7(. ةرصبتلاو ,205 دييقتلا) .اههيلع ةقبطلا مدقتم وهف عبارلا

 ءزجلا بحاص ,407 :لوألا :بيذهتلا بيذهتب .نييراصنألا هللا دبع ىنب نيدمحملا ىف .ىلاوتلا ىلع مهمجارت
 .ةعامجلا هل جرخأ 77 :عبارلاو .هجام نبا هل جرخأ 4١4 :ثلاثلاو ,زييق 206 : :ةملس وبأو ,ةتسلا دنع هثيدح

 86 -ف ؟84 :دالخ نبا ىضاقلل لصافلا ثدحملا (')
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 كسا تس كسلا

 :مكل تلق اذإ“ :لاق نافع نع «للهذلا [ظ/1١٠] ىبحي نب دمح» نع تدجو مث

 «ىكذوبتلا ىوس نميف ,ىيح نب دمحم ركذو .“ةملس نبا وهف هبسنأ مو ,دامح انربخأ

 ."لدالخ نبا هركذ ام

 “هللا دبع انأبنأ” :لاقف اًموي ِّدَح هنأ «ناريلس نب ةمّلَس» نع هانيور ام كلذ نمو

 انربخأ :لوقأ ىتح ثيدح لك ىف نوّصرت امأ .هللا ناحبس :لاقف ؟ نم نبا :هل ليقف
 :«ةملس» لاق مث ؟دْعَص ةكس ىف ُهلزنم ىذلا ىلظنحلا نمحرلا دبع وبأ كرابملا نب هللا دبع

 اذإو .رمع نبا وهف ,هتلادبع :ةنيدملاب ليق اذإو .ريبزلا نبا وهف ,هتلادبع :ةكب ليق اذإ"

 .سابع نبا وهف .هتلادبع :ةرصبلاب ليق اذإو .دوعسم نبا وهف .هللادبع :ةفوكلاب ليق
 ."'«كرابملا نبا وهف .هتادبع :ناسارخب ليق اذإو

 .هللا دبع نع :ىرصملا لاق اذإ” :«ىنيوزقلا قيلخلا ىلعُي وبأ ظفاحلا» لاقو

 هللا دبع نع :ىكملا لاق اذإو - صاعلا نبا ىنعي - ورمع نبا وهف .هبّسني الو

 ش ."1“ سابع نبا وهف .هبسني الو

 ضعب ركذو .ّقلطأ اذإ ءسابع نبا نع :ىازلاو ءاحلاب ('«ةزمح وبأ» :كلذ نمو

 ةزمح وبأ : مهلكو «سابع نبا نع ةزمح وبأ : مهلك ءةعبس نع ىور «ٌةبعش» نأ ظافحلا

 كرديو .«ٌّىعبضلا نارمع نب رصن .ةرمج وبأ» وهو ,ميجلاب هنإف اًدحاو الإ ,ىازلاو ءاحلاب

 نع وهف «قلطأو “سابع نبا نع ةرمج ىبأ نع” :لاق اذإ ةبعش نأب مهتيب قرفلا هيف
 .ملعأ هللاو ؛(”هّبسن وأ همسا ركذي وهف .هريغ نع ىور اذإو «نارمع نب رصن»

 ف ا

 :هتلثمأ نمو .ةصاخ ةبسنلا ىف قفتملا كرتشملا :عباسلا مسقلا

 4١١(. ىقارعلا دييقت) رظنا (؟1)

 ؛اذإو ءرمع نبا وهف هيسني الو ؛هللا دبع نع :ىندملا لاق اذإو» : هماتو (داشرإلا) ىف ليلخلا ىلعي وبأ (5)

 .طايرلا طوطخم 41١ ل .«دوعسم نبا وهف هبسني الو هقا دبع نع :ىقوكلا لاق

 .وبأ :طقسو [ةزمح] اهدحو (ص) ىف (4)'
 .631- غال تارقفلا 7/2: لصافلا ثدحملا )5(
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 ملعلا لهأ رثكأ :[ ]١٠١8/ ىناعمسلا دعس وبأ لاق «ناتسريط لمآ » ىلإ : لوألاف

 ٠ ."7لمآ نم .ناتسريط لهأ نم

 ىور .«لمآلا دامح نب هللا دبع » اهيلإ ةيسنلاب ٌَرهش « نوحيج لمآ » ىلإ :ىناثلاو

 «ضايع ىضاقلا مث .ىفاسغلا ىلع وبأ ظفاحلا» هركذ امو .(هحيحص) ىف ىراخبلا هنع
 .ملعأ هللاو ."'أطخ وهف .ءناتسربط لمآ ىلإ بوسنم هنأ نم «نايب رغملا

 | ٠ : ىفنحلاو .ىفنحلا .كلذ نمو
 : ةرثك اههنم لك ىفو .ةفينح ىبأ بهذم ىلإ ةبسن ىناثلاو ؛ةفينح ىنب :ىلإ ةبسن لوألاف

 اهنيب نوقرفُي مهريغو ثيدحلا لهأ نم ريثكو «ىسدقملا رهاط نب دمحم» ناكو .ةرهشو
 نع الإ نييوحنلا نم ٍدحأ نع كلذ دجأ مو .ءايلاب ءىفينح : :بهذملا ىف نولوقيف

 ."(ىفاكلا) هباتك ىف هلاق .مامإلا ىرابنألا نب ركب ىبأ» |

 .(ةقفتملا باسنألا ٌباتك) مسقلا اذه ىف «رهاط نب دمحم»لو

 ف

 .اهركذ ىلإ انب ةجاح ال ,ٌرْخأ ماسقأ ماسقألا هذه ءاروو

 ىف رظنلاب كّردُي دق هب ٌدارملاف ءٍنايبب ٍنورقم ريغ قرتفملاو قفتملا نم دجوي ام نإ مث
 ' .هنع ٌىورملاو ىوارلا ,لاح ىف رظنلاب كردي دقو .اهضعب ىف اًريمم قأي ام اريثكف .هتاياور
 .ىوقي ال نَظب كلذ ىف اولاق امبرو

 - ملسم نب ديلولا نع ءهريغ وأ ,مامه ىبأ نع ٌبيدحب اًموي «زرَطملا مساقلا» ثدح |
 .ىروثلا اذه :لاقف ؟ اذه نايفس نَم :«ظفاحلا رصن نب بلاط وبأ» هل لاقف ,نايفس نع

 )١( :هنع ,بايللا ١/529.

 0) ( دييقت) ىف نابجل قاسفلا لع بأ ٠ ىف ضايع يناقلا .ىمآلاو ىليألاو ىلبألا ("7 ل :لمهملا

53 
 مو :بابللا) ىف ىفيتحلاو ىفنحلاو ("/* :لايكإلا) ىف 3 بابلا رظنا (؟)



 539١' 2 باسنألاو ءاسألا نم قرتفملاو قفتملا ةفرعم :نوسمخلاو عبارلا عونلا

 ديلولا نأل” :لاقف ؟ تلق نيأ نم :زرطملا هل لاقف .ةنييع نبا وه لب :بلاط وبأ هل لاقف

 .ملعأ هللاو '''“ةنيَيع نباي ٌءىلم وهو .ةظوفحم ةدودعم ٌتيداحأ ىروثلا نع ىور دق

 دع داع د6

 نع ايور «ةنييع نب نايفسو ىروثلا نايفس :لاق (87 ف (؟86 :لصافلا ثدحملا) ىف .دالخ نبا )١(

 وأ مامه ىبأ نع انثدحف زرطملا مساقلا اًموي ترضحو .هريغو ,ملسم نب ديلولا اهنع ىورو .هريغو ءشمعألا |

 .هركذف :نايفس نع ملسم نب ديلولا نع .هريغ

 نم اذه نوكي نأ  هميلست ريدقت ىلع  ةنيبع نباب اًئيلم هنوك نم مزلي ال هنإ ثيح نم: رظن هيف ىقارعللو

 .ىروتلا نايفس نع ديلولا اهاور ىتلا ةدودعملا ثيداحألا كلت نم اذه نوكي نأ زوجي لب .هقلطأ اذإ هنع هثيدح

ييع نبا نع ديلولا ةياور لاجرلا ءايسأو خيراوتلا بتك نم ءىش ىف رأ ل ىنإف كلذ فرع اذإو
 امإو ءةتبلا ةن

 قشمد خيرات ىف ركاسع نباو ريبكلا م خيراتلا ىف ىراخبلا :كلذ ركذ نممو .ىروثلا نع هتياور ركذ اهيف تيأر

 ةنسلا بتكلا ىف ال .ةيبع نبا نع ديلولا ةياور ثيدحلا بتك نم ءيش ىف وأ  كلذكو .بيذهتلا ىف ىزملاو

مزب ةنييع نبا لبق ديلولا ةافو كلذ حجريو ,ىئاسنلل ىربكلا نئسلا ىف ىروثلا نع هتياورو .اهريغ الو
 نإف «ن

 «عبرأ ةئس ةيقب ىف تام : :ليقو 2116 ةنس مرحملا ىف جحلا نم هفارصنا دعب تامو ه 194 ةنس جح ديلولا

 هنأ زرطملا ايركز نب مساقلا هلاق ام نأ رهاظلاف .ه ١1١ ةنس ىروثلا ىفوتو ,.114 ةنس ىلإ ةنييع نبا رخأتو

 6١١(. :حاضيإلاو دييقتلا) «.ملعأ هللاو باوصلا وه ىرؤثلا ١



 وأ نيصخش ىمسا ىف ءافنآ هنم انغرف ىذلا عوتلا ىف ٌروكذملا قافتالا ّدجوي نأ وهو
 ىف ناروكذملا فالتئالاو ُفالتخالا [ههتبسن وأ اهبسن ىف دجوي وأ ءاهب افرع ىتلا اهتينك
 وأ اهتبسن ّقفتت وفتت و اههؤاسأ فلتأيو فلتخي نأب اذه نم سكعلا ىلع وأ ,هليق ىذلا عونلا

 ةينك وأ مسا همس
 ىف هفو رح ضعب ىف اًفلتخم ناك نإو هبتشيو براقتي ام : : هيف فلتخملاو فلتؤملاب ق

 ىف هباشتملا صيخلت باتك) هاهسأ ىذلا ةباتك كلذ ىف «ٌبيطخلا» فئصو طحلا هر ةروص
 اك هعوضوم نع هب هامس ىذلا همساب برعي مل نكل هيتك ٍنسحأ نم وهو (مسرلا

 .انب رعأ

 :لوألا ةلثمأ نمف

 .نيعلا مضب «لع نب ىسوم) د ,نيعلا حتفب «ّلَع نب ىسوم)

 مَسِقِم نب ركب وبأ هنع ىور ىذلا «ىلتخلا ىسيع وبأ» :مهنم ةعامج لوألا نمف
 ."”امهريغو فاوصلا ىلع وبأو ئرقملا

 مسا ىف ّمّصلاب فرُع ««ىرصملا ىمخللا حابر نب ّيَلُع نب ىسوم» وهف ىناثلا امأو
 هنولوقي اوناك رصم ّلهأ نإ :لاقيو ."'مضلاب هلوقي نم هبي رحت هنع انيور دقو .هيبأ |

 )١( :ىقارعلا دييقت رظنا 2١8.
 هدانسإب ءرصم نم هيلإ بتك ,ديعس نب ىنغلا دبع نع ؟ ؛نيلادبع نبا رمع ىبأ هخيش نع ىنايجلا دنسأ )3
 .متفلا هيف حيحصلاو ,ملسم باتك ىف هانطبض ريغصتلإبو : ضايع ىضاقلا لاقو (َلُعو لع 1؟١ل :لمهملا دييقت) لج ىف هلعجأ مل لع نب ىسوم لاق نم : :لوقي ىلع نب ىسوم تعمس :لوقي دعس نب ثيللا نع
 لا فرح ى اسألا لكشم قرا ىأ غص نم لج ف لع ال :لوقيو هريغصت هركي ىسوم هنبأ ناكو

 .(؟ هلكت اًضيأ هيبأ مسا ريغصت هركي ناكو ...ىسوم هنبا هنع ىور .ريغصتلاب هامس نم جرحي حاير نب ىلع ناكو : :(بيذهتلا بيذهت) ىفو 5/1 ٠(
ْ 005 



 "٠ || لبق نيذللا نيعونلا نم بكرتي ٌحون :نوسمخلاو سماخلا عونلا

 2١ حتفلاب هلعجي ظافحلا ضعب ناكو ."'هضلاب هنولوقي اوناك قارعلا لهأو ءكلذل ,حتفلاب

 .ملعأ هتلاو ؛'لاّيقل ٌمضلابو هل امسا
 فد 3 ش

 :ةبسنلا ىف فلتؤملاو فلتخملا .كلذ نم قفتملا نمو

 روهشم .ةدّنشملا ءارلا رسكو ىلوألا ميملا مضب «ىمّرَخُملا هلا دبع ُّنِب دمحم»

 ٠ ."ادادغب نم مُرَخمْلا ىلإ بسن .ثيدح بحاص

 ريغ .ةمجعملا ءاخلا ناكسإو لوألا ميملا حتفب .«ىمّرخَملا هللا دبع نب دمحم»و

 .ملعأ هللاو ؛!ءامإلا ىعفاشلا نع ىور ءروهشم

 :ةروصلا ىف فالتخالا عم هبتشيو براقتي امو >

 - هلوأ ىف ءاي الب - ديز نب روث» و [و/9١٠] «ىماشلا ىعالكلا ديزي نب روث»

 هثيدح لوألاو .اًعم (نيحيجصلا) ىف هثيدحو «كلام» هنع  ىور ىذلا وهو .«ىندملا ىليدلا

 .ملعأ هللاو ؛(ةصاخ «ملسم» دنع

 د د

 .(615 :ىقارعلا دييقت) نومضي قارعلا لهأو ,نوحتفي رصم لهأ : ظفلب تاقبطلا ىف ءدعس نب دمحم )١(

 4١9(. :ىقارعلا دييقت) ىبطقرادلا هلاق (9)

 .(178/1 بابللا) رظنا [مرخملا نب ديزي دلو ضعب لوزنل ةلح :دادغب مرخم] (غ) شماه ىلع (5)

سنم هلعل ,هللا دبع نب دمحم :ففخم ,ىمرخملا :الوكام نبا لاق] :(غ) شماه ىلع )5
 : نب ةمرخم ىلإ بو

 31١/77( لابكإلا) ىف [نسحلا نب دمحم نب زيزعلا دبع هنع ىور .ىعفاشلا سيردإ نب دمحم نع ثدح «,لفون

 ليدعتلاو حرجلاو .ميملا ىف باسنألا لكشم :راونألا قراشمو ١67( ل ؟ :لمهملا دييقت) ىف وه كلذكو

 .( "هاا

ا ىف ملسم هل جرخي مل :هنم مهو ؛ةصاخ ملسم دنع :هلوق :ىقارعلا دييقت ىف (5)
 هل جرخأو .ائيش حيحصل

 هتدئام عفر اذإ ِِكك ىبنلا ناك” :لاق ةمامأ ىبأ نع نادعم نب دلاخ نع ةمعطألا ىف هل ىورف ,ةصاخ ىراخبلا

 مكماعط اوليك” :اًعوفرم بركي دعم نب مادقملا نع دلاخ. نعو «هيف اكرابم اًبيط اًريثك اًدمح هن دمحلا :لاق

 ريمع نع داهجلا ىف هل ىورو .دانسإلا اذهب« هيدي لمع نم اًريخ اًماعط دحأ لكأ ام” ثيدحو “هيف مكل كرابي

 روث ةمالع : تلق «ثيدحلا «ىتمأ نم شيج لوأ ”:لوقي ِلك هللا لوسر تعمس اهنأ مارح مأ نع دوسألا نبا

 .ءاثلا فرح ءىئايجلا ىلع ىبأل لكشملا زييق ىف ىذلاو .ةصالخلاو بيذهتلا بيذهت ىف (4 خ) ىعالكلا ديزي نب

 هل ايور .ىصمحلا ىعالكلا دلاخ وبأ ءىازلا لبق ءاي ةدايزب .ديزي نب روتو ...ىدملا ىليدلا ديز نبأ روث

 .(7١/؟
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 :ةبسنلا ىف فلتؤملاو فلتخملا ةينكلا ىف قفتملا نمو
 نيشلاب لوألا نأ ىف ناقرتفي نايعبات :«ىابيسلا ورمع وبأ» و «ىنابيشلا ورمع وبأ»

 كلذ ىف هكراشيو «سايإ نب دعس» لوألا مساو :ةلمهملا نيسلاب ىناثلاو ةمجعملا
 ًُِ ("”«رارم نب قاحسإ ,70ىروغللا قابيشلا ورمع وبأ»

.)60١-6 
 )١( ف الالو) لصافلا ثدحملا

 نزو ىلع رارُم :هيف ليقو .مهضعب دنع رارض نزو ىلع ,رارم :فلؤملا لاق] :(غءص) شماه ىلع
)'( 

 .[ملعأ هللاو .رابع نزو ىلع ءارلا- ددشو حتف نم مهنمو ,رارش
 :لاقف « مسا عنخأ” نع هلأس لينح نب دمحأ نأ «ملسم» دنع هل امإو تسلا بتكلا نم ءىش ىف ثيدح دل سيلو_ىوفللا ىنابيشلا نم ركذلاب ىلوأ اًنلاث كرتو نينثا ىلع - ىنابيشلا ىف - انه رصتقا : ىقارعلا لاقد

. 

 .ورمع وأ هتينك نأ فورعملاو .ىئابيشلا نمر لا دبع نب ةرتنع نب نوراه :فنصملا هركذي مل ىذلا مساو
 أوضع 
 ىف بيطخلاو (ىنكلا) ىف ىئاسنلاو ملسمو (خيراتلا) ىف ىراخبلاو ىنيدملا نباو ناطقلا ديعس نب ىيحي هانك اذكه
 .مهو وهف نمحرلا دبع ىبأب هتينكت نم (لابكلا بيذهت) ىف ىزملا هب مزج ام امأو (هباشتملا صيخلت) باتك

 حاضيإلاو دبيقتلا) ١", نوراه :ىف (بيذهتلا بيذهت عم  ,14/1/1١:لاقو 06 مقر ,ىنكلاب ورمع ىبأ ىفو
 .(20/9؟) ىبالودلاو (6) ملسم دنع «ورمع وبأ» هتينكو (777/7 قراشملا) ةثالثلا بتكلاب اذكه نيبوسنملا ركذ ىف هطرش ريغ ىلع هنأل .نيسلا فرح باسنأ ىف ضايع الو ,نيحيحصلا لاجر ريغ نم هنأل (قابيشلاو ىنابيسلاو ىنانيسلا) ىف ىنايجلا هركذي ملو (قف س د) هتمالعو .حيحصلا وهو

 نع ملسم هجرخأ - ىقارعلا هيلإ راشأو - ملسم دنع ىوغللا ىنابيشلا ورمع وبأ هيف روكذملا ثيدحلاو
 ؛ لاقو ,هاش ناهاش لثم :ةنييع نب نايفس لاق : ىثعشأالا لاق «كالمألا كلم ىمست لجر هللا دنع مسا عنخأ نإ» :اًعوفرم ةريره ىبأ نع دانسإلاب .دحأل ظفللاو ,ةبيش ىبأ نب ركب ىبأو دمحأو ىثعشألا ورمع نب ديعس

' 
 كلو كالمألا كل ىمستلا ميرحت باب .بادآلا ك) عضوأ :لاقف ٌمتخأ نع ورمع ابأ تلأس :لبنح نب دمحأ

: 
 ح :كولملا ٠١/١١145( .ورمع ابأ بسني مو

 سس سس سا
 يب

 9س

 : نساحملا د

 و//8707 .«تهتنا .رابع لاثم

 ىف وهف .ىوغللا ىنابيشلاو رمع ىبأ دلاو ىف اهعامتجا ىنعي ناك نإف .فلؤملا هالمأ ام (غ٠ص) شماه ىلع وهو - |
 .(13 - 69/8 : لايكإلا) نو رخآ ,راَرثوراّرم دعمو .اهحتفو ىلوألا ءارلا فيفختو ميملا رسكب : ريمألا طبض 1

 رع امص للا



 20 لبق نيذللا نيعونلا نم بكرتي ٌحون :نوسمخلاو سماخلا عونلا

 هللاو ' ""«ىماشلا قايبيسلا ورمع ىلأ نب ب ىيحي» دلاو وهو .«ةعرز» همساف ىناثلا امأو

 .ملعأ

 00 ل

 :هعاونأب هتلثمأ نمف .ءسكعلا ىلع وه ىذلا ىناثلا مسقلا امأو

 .نيعلا مضب «ةرارز نب رَمَع»و ,نيعلا حتفب «ةرارز نب ورمع»

 :مهنم ةعامج لوألاف

 ."!«ملسم» هنع ىور ىذلا «ىروباسينلا دمحم وبأ»

 نع انغلبو .«ىعينملا ىوغبلا» هنع ىوري ىذلا وهو «ىثدحلا»ب فرعي ىناثلاو

 ظفاحلا ٌدمحأ ىبأ» نع انيورو .ثدحلا :اهل لاقي رغثلا ىف ةنيدم نم هنأ «ىنطقرادلا»

 .ملعأ هللاو ؛اهيلإ بوسنم .ةثيدحلا لهأ نم هنأ «مكاحلا

 :« هللا دبع ىبأ نب هللا دبع» و «هللا دبع ىبأ نب هللا ديبع»

 ا"'«كلام» هنع ىور .ةريره ىبأ بحاص « هللا دبع ىبأ ناملَس ّرغألا نبا» وه لوألا

 وبأ هنع ىور .ىاهبصألا ىرقملا «هللا دبع ىبأ نب هللا ٌدبع» :مهنم ةعامج ىناثلاو

 .ملعأ هللاو ؛ىناهبصألا خيشلا

 - ةفيفخلا نونلاب - نانح» و .تحت نم ةانثملا ةدّدشملا ءايلاب «ىدسألا ناّيح»

 .«ىدسألا

 'ىف نابيسو ,ةدحوم ءاب مث ءفورحلا رخآ ءاي مث اهحتفو ةلمهملا رسكب ,نابيسلا] :(غ) شماه ىلع )١(

 ةلمهملا نيسلا حتف ريغ هيف ركذي لو ٠9 ٠( ل) نابيسل ىنايجلا طبض ىف وه كلذكو [ثوغلا نب ؛ نابيس وهو «ريمح

 6١ ملسم ىنك) ىف ةعرز وبأ هتينك .ىنابيسلا ورمع ىبأ نب ىيحيو (17/9 بابللاو 4١4/4: لاكإلا) ىف
 (ق س د خب) هتمالعو ,ةصالخلاو بيذهتلا بيذهتو 187/١, ىبالودلا ىنكو (4//76/101 ليدعتلاو حرجلاو

 .(خب) بيذهتلا بيذهت ىف هتمالعو .هتينكب فورعم .ىعباتلا .ةعرز ,نابيسلا ورمع وبأ .هوبأو

 .(س م خل بيدهتلا بيذهت ىف هتمالعو ١"5( ىقارعلا دييقت) هحيحص ىف اًضيأ ىراخبلاو (؟)

 هللا دبع ىبأ نع امهالك حاير نب ديز هيف هكرش هنع دحاو ثيدح أطوملا ىف ,هنع هللا ىضر .كلامحل (5)

 هاوس ىف ةالص فلأ نم ريخ اذه ىدجسم ىف ةالص ”:اًعوفرم .هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع .رغألا نابلس

 ١(. ح :ةلبقلا ك) «مارحلا دجسملا الإ
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 وه ىناثلاو .' ا اساي نب راعع نع ىدارلا ىعباتلا « نيصخ نب نايح» : :لوألا نمف

 ,دّدَسُم دلاو دَهِرَسُم مع وهو - نيشلا مضب ذب - كيرش نب دسأ ىنب نم ' "!«ىدسألا ناتح»

 .ملعأ هللاو ؛ىدبنلا ناثع ىبأ نع ىوري .«ىنطقرادلا [ظ/51١٠ هركذ

 يت

 .لئاو وبأ هنعو ىلع نع .ىدسألا جايا وبأ نيصح نب ناّيَح :نابحو نايحو نايح) ىف ءىنايجلا )١(
 ىنك ىفو (15:ل) ) ناّيَح ,ىدسألا جالا وبأ : لاق هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع ىورو .زئانجلا ىف ملسم هل جرخأ

 رامع بتاك .نيصح نب نايح همسا .ىدسألا جايه وبأ :لاق ىنيدملا نبا نع رشب وبأ دنسأ .ىبالودلا
 .( ١68/5

 - ىمسم ريغ - ىدسألا جام ىبأ نع لئاو ىبأ ةياور نم ءربقلا ةيوستب رمألا باب ىف «ملسم» ثيدح

 ,هتسمط الإ الاثق عدت الأ ؟ كك هلا لوسر هيلع ىنثعب ام ىلع كثعبأ الأ» : بلاط ىبأ نب ىلع ىل لاق :لاق

 .زئانج 1315/97 حا » هتيوس الإ اًقرشم ابق الو

 بحاص هل لاقي ىرصب .ىدسألا نانح :ةففخم ةحوتفم اهيلت ىتلا نونلاو .ءاحلا حتفب :ريمألا هطبض (؟)

 دحاو ثيدح هل .دهرسم نب ددسم مع وهو .فاوصلا جاجح هنعو .ىدهنلا ناهثع ىبأ نع ىور .قيقرلا
 .ىذمرتلا عماجو .دواد ىنأ ليسارم ىف هثيدحو 797/1١( لامإلا)



 بألاو نبالا ىف ريخأتلاو ميدقتلاب نيزيامتملا
 ع عيب 0

 .«ديزي نب دوسالا»و «دوسالا نب ديزي» :هلاثم

 ىِش رجلا دوسألا نب ديزي»و «ىعازخلا ىباحصلا «دوسألا نب ديزي» : لوألاف

 ٍلهأ ىف «ةيواعم» هب ىقستسا ىتح حالصلاب َرِكذو ,ماشلا نكسو ءملسأو ةيلهاجلا كردأ

 اوداك ىتح تقولل اوقسف « “انلضفأو انريخب مويلا كيلإ عفشتسن مهللا” :لاقف قشمد

 ا .مطزانم نوغلبي ال

 .لضافلا ىعباتلا «ىعخنلا ديزي نب دوسألا» :ىناثلاو

 .«ديلولا نب ملسم» و «ملسم نب ديلولا» :كلذ نمو

 هللادبع نب بدنج نع ىوارلا «ىعباتلا ىرصبلا ملسم نب ديلولا» : لوألا نمف

 نب دمحأ هنع ىور .ىعازوألا بحاص روهشملا «ىقشمدلا ملسم نب ديلولا» و .ىلجبلا

 .سانلاو لبنح

 هنع ىوَر .هريغو هيبأ نع ثّدح «ىدملا حابر نب ديلولا نب ملسم» :ىناثلاو

 :لاقف هّبسنو هَمْسا بلقف "'(هخيرات) ىف ىراخبلا هركذو .هريغو ىدرَواردلا زيزعلاٌدبع
 ."'كلذ هيلع َّدِجَأو «ملسم نب ديلولا»

 ريمج نم نطب ءشّرُج ىلإ ةبسن ,ةمجعملا نيشلا رسكو ءارلا حتفو ميجلا مضب :بابللا نم طبضلا )١(
 "ال

 .(6١/16075؟/8) ىراخبلل ريبكلا خيراتلا (؟)

 شماه ىلع 704 ةمحرتلا (هخيرات ىف ىراخبلا أطخ نايب) ىف .ةعرز ىبأو هيبأ نع .متاح ىبأ نبا (؟)
 وه امنإ :ةعرز وبأو ىبأ لاق :ليدعتلاو حرجلاب ,حابر نب ديلولا ىف لاقو .دنطا ةعيط نع توريب ط خيراتلا
 )١/4//834/1919(. كانه ىلإ هتلوح دقو .ديلولا نب ملسم
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 بولقملا ىف ,بايترالا عفار باتك) هابس اّياتك عونلا اذه ىف «ظفاحلا ٌبيطخلا» فنصو
 روكذملا طلغلا لثم هيف عقو ام هصاصتخا مهوأ ابر مسالا اذهو .(باسنألاو ءامسألا نم
 ؛ىلوأ اَّذإ هب هانججرت امف .كلذك سيل هرثكأو .هيف ًطرش كلذ سيلو .ىااثلا لاثملا اذه ىف
 .ملعأ هللاو

 ا



 نوسمخلاو عباسلا عونلا

 مهئابآ ريغ ىلإ نيبوسنملا ةفرعم

 :''بورض ىلع كلذو

 : مهنم هَمُأ ىلإ بسن نم :اهّدحأ

 .ىراصنألا ةعافر نب ثراحلا :مهوبأو .مهمأ ىه .«ءارفع ونب :ذوَعو :ْدّوَعُمو ٌناَعَم»

 ."'رثكألا هنأو ءفوع :ذوع : لاقي هنأ «ربلا دبع نبا» ركذو

 .حاَجَر هوبأو هّمأ ةمامجح :«نذؤملا .ةمامع نب لالب»

 :مهيبأ مساو .دعد :اهمساو مهمأ ىه «ءاضيب ونب :ٌناوفصو ٌلهس هاوخأو .ليهس»
0 

 به

 ع

 ىدنكلا عاطملا نب هللا دبع :هوبأو .همأ ىه «ةنّسح نب ليبحّرش»

 0 ىدشألا ىدزألا بشقلا نب كلام :هوبأو .همأ ىه «ةَئْيَحُب نب هللا دبع» 0

 :لصافلا ثدحملا) ىف ىزمرهمارلا دالخ نبا ىضاقلا دنع هبورض )١(

 18١( 2,394 ف 1؟5) مهئابآ نود مهيلإ نوبوسنملا مهدادجأب نوفورعملا -

 . 18١( ف ؟51) هيلإ بسنبو هدج ةينكب فرعي نم

 .نورشعو ةعبرأ هدنع مهددعو (85١-ف ؟"548) نولع نإو ,مهتاهمأ لإ نوبوسنملا -

 .(184 387 ف ؟90) ىنعم وأ تعنب وأ بقلب امإ ,مهئامسأ ريغب نوفورعملا -

 .(180 ف ؟ا/”) ءابآلاب نوبقلملا -

 :باعيتسالاب فوع ةمجرت ىف (؟)

 نب كلام ىنب نم «ةبلعث نب ديبع تنب ءارفع» مهمأ .نويردبو .ةبقعلا باحصأ نم :ةثالثلا ءارفع .ونب

 .(١١5؟مقر باعيتسالا ءاسن) :ىجرزخلا راجنلا

 .ىرهفلا ةعيبر نب بهو ىنب مأ «ةيرهفلا ,ةبض نب ةيمأ نب مدحمجلا تنب دعد .ءاضيبلا» ()

 ابنيا امأو «نيت رجه وذ « ليهس» اهتباو ,ةفيحصلا رمأ ىف اوماق نيذلا رفنلا ىلإ ىشم ىذلا وه «لهسو» اهنبا

 .(ةباصإلاو «باعيتسالا ءاسن) .اًديهش لتقو ءاّردب دهشف «ناوفص»

 اهنبا .ىحمجلا بيبح نب رمعمل ةالوم تناك. ةيباحص .نيرحبلاب ىلودع نم «ةيلودعلا ةنسح» (4)

 .(5555 :باعيتسالا ءاسن) .موقلا هوجوو ةشيحلا ةرجاهم نم ,عاطملا نب هللادبع نب ليبحرش

 -,ةبحص هل :«ىرزألا بشقلا نب كلام» جوز «فانم دبع نب بلطملا نب ثراحلا تنب ةنيحب» (0)
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 . فسوي ىبأ دج .ةيواعم نب ريحب : هوبأو (0) دمأ ىه «ىراصنتألا ةتبح نب دعس »

 .ىضاقلا

 .نيعغجأ مهنع هللا ىضر ةباحص ءالؤه

 :مهريغ نمو

 هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع : هوبأو ."'«(ةلوخ» اهمساو هم ىه «ةيفنحلا نب دمح»

 .هنع

 .قاحسإ وبأ ميهاربإ :هوبأو ."همأ ىه «ةيلع نب ليعامسإ» 1 ِء 2ع م

 .(ةياصالاو باعيتسالا) .رهدلا مئاص اكسان اًدباع ناك ,ةنيحب نب هللادبع ىباحصلا اههنباو-
 لصف :راونألا قراشمو 8/١١ /0 ليدعتلاو حرخلا) ف ,ةنيحب نب هللادبع مسا ىف فالخلا 1 رظناو

 ل اطل طلاب لو سهلا ريب دعس نأ فرع نب ورمع ب نم كلام تدب بح )0(
 نب بوقعي ,فسوي ىبأ ىضاقلا» دج .ىراصنألا فوع ىنب فيلح ,ةليجب نب ىملس نب ةيواعم نب - ةياغلا

 .«ميهاريإ

 بعص نب ميجل نب ةقينح ىنب نم. -سيق نب سايإ نب رفعج تنبوأ- سيق نب رفعج تنب ةلوخ (؟)
 اهتبحص توبثو ,ةيؤر ا نأ ة ةباصإلاب اهتجرت قو 276 باسنألا ةرهج كا شيرق رق بسن) لئاولا ىركبلا

 اهيهو ةقيلح قب نيس نم ,ةلوخأ همأ مساو ب :ليدعتلاو 0 حملا هتمج رت ىفو هجم 4/5 ةماييلا نم ةدرلا

 هئيدح )1١17/1/4( اههنع هللا ىضر ءرمع ةفالخ نم نيقب ثالثل دمحم دلو .اههنع هللا ىضر ىلعل ركبوبأ
 .ةتسلا دنع

 : نساحملا 0

 و/78١ «تهتنا - نيرشعلاو عباسلا عونلا ىف مدقت دقو ,"'همأ مأ ليقو :ةدئاف»

 .ىدسأللا رشب وبأ .مسقم نب ميهاربإ نبا وهو ةيلغ نبا «ميهاربإ نب ليعامسإ :ليدعتلاو حرجلا ىف )١(

 نوفرعي .ميهاربإ ونب ءقاحسإو ىعبرو ليعامسإو :(ةيلعو ةيلع باب ءلاكإلا) ىفو (ه١/ه#/7) ةيلع همأو

 رشب ىبأ مهالوم .ىدسألا مسقم نب ميهاربإ نب ليعامسإ» ةمجرت ىفو (؟هكر/لك) مهمأ ىهو : : ةيلع قبب

 «همأ مأ .هتدج ةيلع نأ رجح نب ىلع معز : :بيطخلا لاقو .همأ ةيلعو» : نيثدحملا ديسو ءاهقفلا ةناحير , ىرصبلا

 .ةتسلا دنع هثيدحح 1



 نض مهئابآ ريغ ىلإ نيبوسنملا ةفرعم :نوسمخلاو عباسلا عوتلا

1 -1 5 
2 0 7 8 5 1 

 .ملعا هللاو .ةملس :هوبأو ءهمأ ىه :ديعس نب ىنغلا دبع لاق .«''"ةسارك نب ميهاربإ»

 ف عي

 ها -ٍ و 5

 :مهنم .هتدج ىلإ بسن نم :ىناثلا
 ِء ءااع 2 2 7 همس و - هم

 :هوباو .هيبا ما هتدج :«راكب نب ريبزلا» لوق ىف ىه 2« ىباحصلا ةينم نب ىلعي»

 (" ةيمأ . (؟5)

او ,.دبعم نب ريشب وه ,ىباحصلا «ةّيصاَصخْلا نب ريشن » مهنمو :
 ثلاثلا مأ ىه : ةيصاصخمل

 ."!هدادجأ نم[ظ/١١١]

000002 0000 

 . ميهاربإو ؟ [ىوانملا نب نسحلا ىبأ لضافلا طخب ءاهلا حتفب هتدجو ,ةساره : فلؤملا لاق] :(ص) شماه ىلع 0(

عض : ةعرز وبأ لاق .ىروثلا نع ,روعألا ىنابيشلا قاحسإ وبأ ءفوكلا ةساره نب '
 1 حرجلا) ثيدحلا كورتم في

 10/١/١157/١(. ٠ ليدعتلاو

 نبا هفعض دقو ءالوكام نبا هب مزج كلذكو ءراكب نب ريبزلا لوق ىلع فنصملا رصتقا :ىقارعلا لاق (؟)

 ىنيدملا نبا ىلع لوق وهو .همأ اهنأ روهمجلا هيلع ىذلاو «..ريبزلا بصي مل» :ربلادبع نبا لاق .هريغو ربلا دبع

 حرجلا ىف متاح ىبأ نباو ,ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلا مزج هبو .ةبيش نب بوقعيو ىبنعقلا ةملسم نب هللا دبعو

 ,ةباحصلا ةفرعم ىف هدنم نباو ,تاقثلا ىف نابح نباو ىناريطلاو عناق نباو ىربطلا ريرج نب دمحو .ليدعتلاو

 فارطألاو ,بيذهتلا ىف لاقف ىزملاو ربلا دبع نبا هحجرو ,ثيدحلا باحصأ نع ىتطقرادلا هاكحو .نورخآو

 دييقتلا) .باوصلا ىلع نيرنشعلاو عباسلا عونلا ىف فنصملا هركذ اذكو «هتدج لاقيو ,همأ ىهو» :اًضيأ

 .(175 حاضيإلاو

 ىبا نب ةيمأ نب ىلعي :مزح نبال باسنألا ةرهمج ىفو .مهتاهمأ ىلإ نيبوسنملا ىف دالخ نبا دنع وه :تلق

 ىنب نم ءرباج نب ناوزغ نب ةبتع ةمع رباج تني ةينم همأو :ميمت نب ةانم ديز نم :ىميمتلا ...مامه نب ةديبع

 : ةينمو هبنم باب «ىنايجلا ىلع ىبأل لمهملا دييقت) ىفو ربلا دبع نبال باعيتسالا ىف وه كلذكو .روصنم نب .نزام

 ىفو (7١١ل) نيباتكلا ىف هثيدح «ىباحصلا ةبتع تخأ ناوزغ تنب ةينم همأو .ةيمأ وبأ ,ىميمتلا ةينم نب ىلعي

 :مهنم ابآلاو ءانيألا ءامسأ ىف ريثك .ءايلاو ,ةزمهلا مضب ةيمأو :ةزمهلا ىف ءاسألا لكشم (راونألا قراشم)

 نوكسو ميملا مضب ةينُم نب ىلعيو :ميملا لكشم ىف مث )11/١( هتدج ىهو ةينم نب :هيف لاقيو ةيمأ نب ىلعي

 لاقو .هوبأ ةيمأو .همأ ةينم .ىنطقرادلا لاق .ناحيحص امهو ,ةيمأ نبا :هيف لاقيو ءاهتحت نيتنثاب ءايلا حتفو نونلا

 «ىميمتلا ىلظنحلا ..ةديبع ىبأ نب ةيمأ نب ىلعي .بيذهتلا بيذهت ىفو )935/١"( مهوو ءهوبأ ةينم :حاضو نبا

 .ةتسلا دنع هثيدح )971/599/1١1( هتدج لاقيو .همأ ىهو .ةينم نب ىلعي وهو شيرق فيلح

 !|ىلعألا هدج مأ ىهو .نولع نإو مهتاهمأ ىلإ نيبوسنملا ىف .دالخ نبا دنع :ىسودسلا ديعم نب ريشب (6)

 .ىبلكلا نبا نع ىطايمدلا هررح ,ىسودس نب ىرايض ءىلعألا ريشب دج مأ ىهو :ةباصإلا ىو (14مقر179)

 .(باعيتسالا نم .ىواجبلا/ىبلحلا ةعبط) ىلع لباق  هتدج ىه امنإو .همأ ةيصاصخلا تسيل :لاقف رمعوبأ امأو



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم ف

 فرعي «ىدادغبلا ىلع نب باهولا دبع دمحأ وبأ» انخيش : اًدهع كلذ ثدحأ نمو
 .ملعأ هللاو .هيبأ مأ ىهو ,ةنيكس نياب

 نك ع ا

 : مهنم هُدَج ىلإ بسن نم :ثلاثلا

 حرك ب هللا دبع نب رماع :وه .ةرشعلا دحأ « حارجلا نبأ ةديبع مأ»
 ةغبانلا نب كلام نب حس :وه .ىباحصلا «ىلذملا ةغبانلا نيا لمح »
 .ةيراج نب ديزي نب عمجم : :وه «ىباحصلا ةيراج نّب عُمجُم»

 .جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع :وه ,«جيَرج نبأ»

 ٠ لاق .نوشجاملا ةمّلِس ىبأ نب بوقعي نب فسوي : : مهنم «٠ ,ميجلا رسكب .«نوشجاملا ونب »

 هللا دبع هيخأ ىنبو هينب ىلع ىرجو .ةملس ىبأ نب بوقعي بقل وه» : :ىناسغلا ىلع وبأ
 .«ةملس ىبأ نب

 ."هلعأ هللاو ؛رمألا ضيبألا هنأ هانعم ىف راتخملاو :تلق
 .بئذ ىبأ نب ةريغملا نب نمحرلا دبع نب دمحم :وه «بئذ ىبأ نبا»
 .ليل ”ىبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم :وه «هيقفلا ىليل ىبأ نبا»
 .ةكيلُم ىبأ نب هللا ديبع نب هللا دبع :وه «ةكيلم ىبأ نبا»
 .هللا دبع وبأ .لينح نب دمحم نب دمحأ :وه «مامإلا «لبنح نبا دمحأ»
 مساقلا اهوخأو .ناظفاحلا نامثعو ركب وبأ :«ةبيش ىبأ ونب»

 دب مح رلادبع ؛ وه (رصم خيرات) بحاص « سنوي نبأ دعست  ذن ؛نيرخأتملا ن نمو

 كف ني دف

 مهنم هو : :مهنم .ءببَسب هنم وه .هيبأ ريغ لجر ىلإ ٌبِسن نم :عبارلا

 )١( ههجو ةرمحل ,دّروملا هانعمو :قراشملا ىفو )١/919*(.



 ليقو [ 0/1111 ] ىدنكلا ةبيلعث نب ورمع نب دادقملا :وه «دوسألا نب ,ا ٌءادقملا»

 ."'هيلإ ٌبسنف هاتبتو «ىرهزلا ثوغي دبع نب دوسألا» رجح ىف ناكو .ىنارهبلا

 نبا ىلع ىفخ اذه نأكو .همأ جوز :رانيدو .لصاو نبا :وه «رانيد نبا نسحلا»

 هللاو ؛"'هدج الصاو لعجف «لصاو نب رانيد نب نسحلا» :هيف لاق ثيح متاح ىبأ

 .ملعأ

 نيورمع ني ءارهب ىلإ ةبسن :ىئارهبلاو 503١( باعيتسالا) ىف هرظنا .ةيلهاجلا ىف هانبت )١(

 1975/١(. بابللا) ماشلا نم صمح ةنيدم اهرثكأ لزن ةليبق . ىهو .ةعاضق نب فاحلا

 - ١ ىسلايطلا دواد ايأ نإ لاقيو .لصاو نب رانيد نب نسحلا وهو ,رانيد نب نسحلا :ليدعتلاو حرجلا ىف (؟)

 ١ تع ىبأ تلأس .نيديس نب دمحو نسما نع .ىرصبلا ىميمتلا ديعس ابأ ىنكي .هل نطفي اليكل هدج ىلإ هيسن

 ا ْ .(75393/7 ثيغملا



 نوسمخلاو نماثلا عونلا

 اهرهاظ فالخ ىلع اهْئطاب ىتلا بّسنلا ةفرعم
 اهنم مهفلا ىلإ قباسلا وه ىنذلا

 :كلذ نم

 اًردب لزن نكلو .رثكألا لوق ىف اًردب دهشي مل :«ورمع نب ةبقُع ,ىردّبلا دوعسم وبأ»
 ١ .*اهيلإ ٌبِسنف

 .ةرم ىنب ىلوم وهو .مهنم سيلو ميت ىف لزن :«ىميتلا ناخرط نب ناييلس»

 : نساحملا د

 نمم هودع .ىراخبلاو:ةميزخ نباو ,باهش نباو ,قاحسإ نيا :نودمحملا ,ةدئاف»

 .و/ا7159 «.تهتنا دا دهش

 ىربكلا ةبقعلا دهش: نميف هركذو .اًردب اودهش نميف هركذي مل - ةيماشهلا ةريسلا ىف - قاحسإ نبأ )١(
 اًردي دهشي ملو .ةيواعم نامز ىف تام .انس ةبقعلا دهش نم ثدحأ ناكو :لاقو جرزخلا نب ثراحلا ىنب نم
 :ثلاثلا دلجملا) دعس نبال ىربكلا تاقبطلاب .راصنألا نم نييردبلا ىف همسا دري ملو ٠١١/7( ةيماشهلا)

 ىراصتألا ةبلعث نب ورمع نب ةبقعل هتمجرت ىف فالخلا اذه ىلإ «ربلا دبع نبا» راشأو 73 1١51(
 “رّيَسلاب ملعلا لهأ روهمج دنع اًردي دهشي مل هنأ” :هدنع نيلوقلا حصأو .ىرديلا دوعسم ىبأ .ىجرزخلا

 هركذف ىراخبلا” امأو ءاّردب دوعسم ىبأ دوهش اوفن نميف «قاحسإ َّنبا» ركذو .اهيلإ بسنف اًردب لزن امنإو
 .(؟11/8 ١8577 باعيتسالا) .“اًردب هذوهش حصي الو ءنييردبلا ىف

 ىراخبلا هدع ,ىردبلا دوعسموبأ ءورمع نب ةبقعو :اًردب دهش نميف .ىرمعيلا حتفلاوبأ سانلا ديس نبا لاقو
 ىفو (١/180رثألانويع) ءاملا ىلإ بوسنم وه امنإو ءاردب دهشي مل هنأ روهشملاو .نييردبلا ىف
 مزجو .اهيلإ بسنف اهزن :رثكألا لاقف ءاّردب هدوهش ىف اوفلتخاو ةبقعلا دهش هنأ ىلع اوقفتا :(ةباصإلا)
 نبا لاقو .اردب دهش :ىنكلا ىف ملسم لاقو .هحيحص ىف اهجرخأ ثيداحأب لدتساو اهدهش هنأب ىراخبلا
 _ .مهيف ةنيدملا لهأ هركذي ملو ءاهدهش نولوقي ةفوكلا لهأ :ىناربطلا لاقو .مهيف .قاحسإ نبا هركذي م :ىقربلا
 «اهدهشي مل هنأ ىف فالتخا انباحصأ نيب سيل :ىدقاولا نع دعس نبا لاقو

 .(5886) 259/5 ىراخبلل ريبكلا خيراتلا ىف هرظناو
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 106  اهرهاظ فالخ ىلع اهنطاب ىتلا بَسْنلا ةفرعم :نوسمخلاو نماثلا عونلا

 .ىنب ىف لزن .دسأ ىنبل ىلوم ءىدسأ وه :«نمحر لا دبع نب ديزي .ىنالادلا دلاخ وبأ»

 .مهيلإ بسنف ءنادمه نم نطب .نالاد
 (س ل تلا م لل 00: 200:

 . ةكمب زوخلا بعش لزن امنإ , زوخلا نم سيل :«ىزوخلا ديري نب ميهاربإ

 ..ةليبق ىهو «ةفوكلاب مز رَع ةنامج » لزن :«ىمزرعلا نايلس ىبأ نب , كلملا دبع»

 'ىازلا ىلع ةلمهملا ءارلا ميدقتب «2ىمز رع :ليقف ءةرازف ىف ةدودعم

 «حتفلاو فاقلاب َةقَوَعلا ىف لزن ىلهاب :«ىرصبلا ركب وبأ ءىقَوَعلا نانس نب دمحم »

 ." 'مهيلإ بسنف ءسيقلا دبع نم ٌنطب مهو
 سا 22 ىلا 3 8 8

 وه :هريغو ملسم هنع ىور ءليلج «ىمّلَسلا فسوي نب دمأ»
 ىملسلاب فرع «ىدزأ

 .(©دنع كلذ تبث .ةيمّلُم تناك هّئأ نأل

 ا" هدفاح هنإف ,؛كلذك فرغ :«ىملسلا ديجن [ظ/١١١] نب ورمع وبأ»و

 ورمع ىبأ ةنبا همأ تناك : : ةيفوصلل بتكلا فنصم «ىملُسلا ن نمح لا دبع وبأ»و

 دنع هثيدح 47١/١( بابللاو ,17/ لاكإلا) زيزعلا دبع نب رمع ىلوم .ىكملا ليعاسإ وبأ )١(

 .(س ت)

 هنأ ىنظو : ىناعمسلا نع (بابللا) ىفو .لاوقأ ةعبرأ اهيلإ ةبسنلا ىو ءتوقاي نادلب ىف «مزرع» رظنا (؟)

 وبأ ةبسنلا هذهب رهتشاو ءمهيلإ بسنف اهب اولزن نطبلا اذه لعلو ,ةفوكلاب مزرع ةنابجو .ةرازف نم نطب

 ةنس ىفوت ...ةرسيم نابيلس ىبأ مساو .هللا ديبع نب دمحم مع «ىمزرعلا ناييلس ىبأ نب كلملا دبع هللا دبع

 هنع ىور .ءاطع نع ء,ىمزرعلا نايلس' ىبأ نب هللا ديبع نب دمحم نمحرلا دبع وبأ هيخأ نباو .ه

 .(78/5) «ه ١66 تا نويقارعلا

 .(ق ت) ىف هللا ديبع نب دمحمو ([ م تخ) ىف :ناميلس ىبأ نب كلملا دبع ثيدح

 كلام نب رذنملا ةرضنوبأ :سيقلادبع نم نطب .ةقوعلا ىلإ ةبسن ,ىقَوَعلا نم: ىنايجلا ىلع ىبأ دنع (")

 ىلهاي وه ءىرصبلا ىلهابلا ركب وبأ ,ىقوعلا نانس نب دمحو .ملسم هل ىور ,ىردخلا ديعس ىبأ بحاص ىقوعلا
 ,هنع (بابللا) ىفف .قاعمسلا اههنيب قرفو ١١0( ل :لمهملا دييقت) ىراخبلا خويش نم وهو .مهيلإ بسنف

 ,ىقوعلا كلام نب رذنملا ةرضن وبأ مهيلإ بسني ,ةرصبلا اونكس سيقلا دبع نم نطب ةقّوعلا ىلإ :ةبسن ,ىقّرعلا

 سيلو- ةلحملا هذه ىلإ بسني نممو ؛مهيلإ تبسنف ةقّوَعلا اهتكسي ناك ةرصبلاب ةلحم ىلإو .ىردخلا نع ثدح

 ملسم وبأ هنعو ءحاَبَر نب ىلع نب ىسومو دمحم نب ماشه نع ؛ىلهابلا ىقوعلا نانس نب دمحم -سيقلا دبع نم

 ١6/5"(. :لابكإلا) ىف اهو (734/15) ه 71 ةنس ىفوت - ىجكلا

 | .كلذك «ىقوعلا نانس نب دمحم» ثيدحو .ةعبرألاو-ملسمو ءاقيلعت ىراخبلا دنع ىعباتلا ةرضن ىبأ ثيدح

 )- )0بابللا 28/9 ١.
 0. سو رس يس سس ا ا ا



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم نا

 "7(فسوي نب دمحأ» مع نبا هٌّدج :اًضيأ ىدزأ وهو .اًيمَلُس بسِنف .روكذملا
 كنك دي د

 :هب قحتليو كلذ نم برقيو

 سابع نبا مزل .لفون نب ثراحلا نب هللا دبع ىلوم :وه «سابع نبأ ىلوم ٠ ,مَسقم ١
 ."'هايإ هموزلل ءسابع نبا ىلوم :هل ليقف

 هنم ملأي ناكف ءهرهظ راقف ىف بيصأ هنأل كلذب ٌفصو :نيعباتلا دحأ «ريقفلا ديزي»
 فيض ةيملاا

 .٠ هل ,نروحمس نوىح

 .ملعأ هتلاو ؛©نيئاذحلا ىف هسولجل كلذب ٌفِصوو ءاَذَح نكي مل :«ءاذحلا دلاخ»
 دم 6

 باسنألا نم (لاكإلا) ىلع كردتسم :ملسم خويش نم .ىروباسينلا ىدزألا دلاخ نب فسوي نب دمحأ )١(
 ةنس ىفوت (0154/7) مهنم هلاوخأ ناك امنإو ءمهنم سيلو ؛ىملسلا : لاق ,ىسدقملا رهاط نب دمحمل ةقفتملا .

 .حيحصلا جراخ ىراخبلاو (ق سد م) هلع اه 56

 هموزلل سابع نبا ىلوم هل لاقيو ,لفون نب ثراحلا نب هللا دبع ىلوم .سابعلا وبأ لاقيو ءمساقلا وبأ(؟)
 مساقلا وبأ :ةدجن نبا لاقيو ةَرْجُب نب مسقم وهو .(6 خ) هتمالعو 207/188/٠١( بيذهتلا بيذهت) هل
 (81:7 ىبالودلا ىنك ىف) ءاهنع هللا ىضر ,ءسابع نبا ىلوم

 4١5/8(. ليدعتلاو حرجلا) ثراحلا نب هللا دبع ىلوم :لاقيو ,سابع نبا ىلوم ,ىمشاهلا مساقلا وبأ
 هل جرخأ .ةقثلا ىعباتلا ,ىفوكلا نامثع وبأ ءبيهص نب ديزي وهو )129/558/1١( بيذهتلا بيذبت ()

 .ىذمرثلا ىوس ,ةمئألا

 العن اَذَح ام :لاقي .ىرصبلا .عشاجي ىلوم لاقيو .شيرق ىلوم .ءاذحلا نارهم نب دلاخ «لزانملا وبأ (5)
 ىروثلا هنعو ,نيريس تنب ةصفحو ةمركعو ةبالق ىبأ نع .هيلإ بسنف ءاذح هل قيدص ىلإ سلجي ناك طق
 .هل ايور ١١( ل .كرابملاو لزانملا :لمهملا دييقت) امهزيغو ةبعشو

 دلاخ نكي مل :دعس نبا لاق .ةبعشو ىروثلاو نادامحلا هنعو .كلام نب سنأ ىأر هنأ بيذهتلا بيذهت ىفو
 .ةئامو نيعبرأو ثالث وأ نيتنثا ةنس ىفوت ..ةتسلا بتكلا ىف جرخم هثيدح .مهيلإ سلجي ناك نكلو ءاذحب

 هنأ ملعاو» : :ثيدحلا مولع ىف ىقارعلا نيزلا ةيفلأل هحرش نم .حونلا اذه ماتخ ىف ىواخسلا سمشلا لاق
 هنأ مهوتُيف ءاهريغ وأ دلب وأ ةرهاقلا نم الحم هانكسل اًينيسح بسنُي نم ,هب ررضلا معو هيف هابتشالا رثك امم
 ديقي .كلذك بسني نم ءالعلا ىنقتم ضعب ناك اذلو ءفرشلاب فصويو اههنع هللا ىضر ىلع نب نيسحلل ةبسن

 لوسر ىراوح ماوعلا نب ريبزلل اهنأ مهوتيف -_رصم اتلد نم - ةيبرغلا ىحاونب ةلحمل ايي وأ ؛ىتكسلل :هلوقب
 اهنأ مهوتيف ةيشرقلا ىمست ةلحمل اًشرق وأ .بلاط ىبأ نب رفعجل اهنأ مهوتيف اًضيأ ةلحمل اًيرفعج وأ .هللكو هللا
 حتف) .اهب ررضلا مع كلذل هابشأ ىف ..سابعلا ةيرذ نم هنأ نظيف ةيقرشلا نم ةيسابعلل اًيسابع وأ ءشيرقل
 .ةيرصم اهلك .ةرقفلا هذه ىف ةروكذملا نادلبلاو .(707/” ثيغملا



 .ءاسنلاو لاجرلا نم ثيدحلا ىف هركذ مهبأ نم ءامسأ ةفزعم ىأ

 ."!اههريغو «ٌبيطخلا»و « ظفاحلا ديعس نب ىنغلا دبع» :كلذ ف فنصو

 مهئاسأ ىلع فقوي م مهنم ريثكو .تاياورلا ضعب ىف ىمسم هدوروب كلذ فرغيو

 : ماسقأ ىلع وهو

 ١ سابع نبا ثيدح :هتلثمأ نمو .ةأرما :وأ ءلجر :هيف ليق ام ءاهمهمأ نم وهو ءاهنم

 عرقألا» وه لجرلا اذهو “؟ ماع لك جحلا .هللا لوسر اي” :لاق الجر نأ امهنع هللا ىضر
 3: 00 1 3 10 هَ

 . !ىرخأ ةياور ىف سابع نبا هنيب « سباح نبا

 ملف نحب اوُرَم هلك هللا لوسر باحصأ نم سيات ىف ىردخلا ديعس ىبأ ثتيدح

 .ثيدحلا .“ةاش نيثالث ىلع باتكلا ٍةحتافب مهنم ّلجر هاقرف مهُديس ٌعِدَلف ,مهوفي

 [.هل سئافن هيلإ تممضو ءانسح اًبيترت هتبترو هتبذهو (بيطخلا باتك) ترصتخا دقو :ىواونلا لاق] )١(

 .567/7 بيرقتلا نتم - (غ) شماه نم
 نتملا ىف تاههبملا نم دافتسملا) باتك ,ميحرلادبع نيب دمحأ «ىقارعلا ةعرز وبأ نيدلا ىلو فنص :تلق

 هبترو «ىسدقملا رهاط نباو ىووتلاو لاوكشب نياو بيطخلاو ىنغلا دبعوةمئألا تارهبم ىف ام هيف عمجج (دانسإلاو

 نم ةعامج هيف فنصو :ملعلا اذه ىلإ ةجاحلا ركذ دعب هتبطخ ىف لاقو .هل ةريثك تافاضإ عم هقفلا باوبأ ىلع

 ىف فنص باتك سفنأ وهو - لاوكشب نب مساقلا ىبأو بيطخلاو ديعس نب ىنغلا ديع دمحم ىبأك ةمئألا

 «لاوكشب نبا باتك نإ مث ..ادج هيف عسوت هنأ الإ ةنسح سئافن هيف عمج دقو ىسدقملا رهاط نباو - تايهبما

 .باوبألا ىلع بترم وهو (ةرهاقلاب بتكلا راد طوطخم :؟) هنم ةدافتسالا بعصتف بترم ٌريغ ءاهّسفنأ

 نب عرقألا وهو (1/؟9) ىئاسنلا نئسو )٠٠١/1( ىذمرتلا عماج نم جحلا باتك ىف ماهبإلا ىلع (؟)

 لاق نم جحلا :ةبيش ىبأ نبا فنصمو (188+ ح) هجام نباو 0 ح) كسانملا ك ,دواد ىبأ ننس ىف سياح

 نبا ةياور نم نايفس ثيدح ىف اذك ,كلام نب ةقارس ليقو :دافتسملا ىف داز (10/4 :ةدحاو ةجح ىه اغإ

 0 .(جحلا ك) نكسلا نبا هركذ ,نضح نب ةشاكع ليقو .ئرقملا

 انخو
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 ."«ىرْتُحلا ديعس وبأ» :ىوارلا وه ىقارلا
 ,دجسملا ىف نيتيراس نيب اًدودمت البح ىأر" لق 7 هللا لوسر نأ سنأ ثيدح

 جوز «شحج تنب ٌبنيز» اهنإ : :ليق “تقلعت تبلغ اذإف ,ىلصت ةنالف : اولاقف هنع لأسف

 مأ ؛ثراحلا تنب ةنوميم» : : ليقو « شحج كنب ةنمح » اهتخأ : ليقو دلع هللا لوسر

 | ("!(نينمؤملا
 نم ٌةَصّرِف ىذخ” : لاقف ضيحلا نم ,لشغلا نع .للك هللا لوسر تلأس ىلا ةأرملا

 ىفو ٠ .ءاسنلا ةبيطخ : :اهل لاقي ناكو «ةيراصنألا نكسلا نب د ديزي تنلب ءامسأ» ىه ' 'كسم

 .ملعأ هللاو "7 لكش تنب ءاسأ :اهتيمست ملسمل ةياور

 نت ع

 وحن وأ .نالف ةنبا :وأ .ىنالفلا نبا :وأ ,نالف نبا :هيف ليق نأب مهبأ ام :اهنمو
 .كلذ

 ِءامب اهتلسغا :لاقف ٍِلك هللا لوسر تانب ىدحإ تتام” :ةيطع مأ ثيدح :كلذ نم
 هيلع هللا ىلص هتانب ربكأ « عيب رلأ نب ب ىصاعلا ىبأ ةجوز .بنيز» ىه .ثيدحلا ؛' 'رذِسو

 ”ةيقرلا :نآرقلا لئاضف ىفو .ةيقرلا ىف ىطعي ام باب ةراجإلا ك ىف ىراخبلا :نيحيحصلا ىف امهبم )١(
 ىردخلا ديعس وبأ وهو .راكذألاو نآرقلاب ةيقرلا ىلع ةرجألا ذخأ زاوج باب ءمالسلا ك :ملسمو .باتكلا ةحتافب
 ماهبإلا ىلع .ثيدحلا تاياور ىقارعلا لضفلا وبأ ىصقتو (؟7/؟) ثيدحلا قرط ىدحإ نم ءىذمرتلا دنع
 .(1817/5 ىرابلا حتف) هعم هعم رظناو (517 حاضيإلاو دييقتلا) ىف هقرط فلتخم نم .,ةيمستلا ىلعو

 .ةدابعلا ىف ددشتلا نم هركي ام باب ,دجهتلا ىف ىراخبلا «بنيز لبح اذه :اولاق» : :نيحيحصلا ىف (؟)

 .ةنمح وأ بنيزل (35 ,75/7؟) دواد ىبأ نتس ىفو .هتالص ىف سعن نم رمأ باب :نيرفاسملا ةالص ىف ملسمو

 .(36/* ىرابلا حتف ةف) رظناو (ةالصلا ك :دافتسملا) ىف ءنبنع هللا ىضر ةنوميمو ,ةنمحو «بنيز : :ةثالثلا لاوقألاو
 تيد نم (كاسم نم صرف ضيحلا نم ةلستغملا لاععتسا بابحتسا باب ضيحلا ك) ملسم حيحص ىف (9)

 ةبيش تنب ةصفحل ةياور ىفو .ثيدحلا هلي هلا لوسر تلأس لكش تنب ءاسأ نأ ءاهنع هللا ىضر ةشئاع
 عقت ملو 5١4-47"7( /ح ضيجحلا نم لاستغالا باي) ءدواد ىبأ ننسو ك١ ت7 ) تلأس ءامسأ نأ :ةيردبعلا
 ك :دافتسملا) فو (ضيحملا نم ترهطت اذإ اهسفن ةأرملا كْلَد باب ءضيحلا ك) ىراخبلا ةياور ىف ةامسم
 لاق .ءاسنلا ةبيطخ ا لاقي ناكو ,ةيراصنألا نكس نب ديزي تنب ءاسأ اهنأ .هتاهبم ىف بيطخلا نع (ةراهطلا
 فلخ نب نمؤملا دبع ظفاحلا هخيش نع (جاهنملا حرش) ىف ىكبسلا نيدلا ىقت خيشلا لقن» :ىقارعلا ةعرز وبأ
 حتف) ىف صقت ديزمو «اهتيدح ىف همسا فحصتو نكس - اهدج ىلإ ةبسن ,لكش تنب ءاسأ نأ :ىطايمدلا
 .(ةباصإلا ءاسنو 29717 :ءاسن ,نكسلا نب ديزي تنب ءاسأ :بيذهتلا بيذبتو 584/١, ىرابلا



 كل ش تامهبملا ةفرعم :نوسمخلاو عساتلا عونلا

 .ملعأ هللاو "'هيكُر» َنُهُريكأ :ليق دق ناك نإو .ملسو هلآ ىلعو |

 ةبسن هذهو هللا ُدبع هّمسا نأ .دعس نب ٌدمحم ,تاقبطلا ٌبحاص ركذ :«ةيبثللا نبا» >>

 نيسلا ناكسإب دْسأْلا نم نطب .قوف نم ةانثملا ءاتلا ناكسإو ماللا مضب .بْتَل ىنب ىلإ
 .")هل ةحص الو .ةزمهلاب «ةيبتألا نبا» :هيف ليقو .دزألا مهو

 اونوك“ :لاقو ةفرع لهأ ىلإ لب هللا لوسر هلسرأ ىذلا «ىراصنألا عب رم نبا»

 ,."!هتلادبع همسا :دعس نبا هبتاكو ىدقاولا لاقو «ديز» همسا :“مكرعاشم ىلع

 )١( مأ ثيدحو [طارخلا ةياور نم ىعازوألا دنسم ىف هركذ .موئلك مأ اهنإ ليقو] :(غ) شماه ىلع عطية 
 ىناث نم ملسم هجرخأو (زئانجلا ك) اهتيمست ىراخبلا تاياور نم ءىش ىف تأي مل لك هتانب ىدحإ لسغ ىف

 الإ ةأمسم ريغ (41 - !1/ح) ةيطع مأ نع نيريس تنب ةصفح نعو ةيطع مأ نع نيريس نب دمحم نع قرط

 لوسر تنب بنيز تتام امل :تلاق ,ةيطع مأ نع ةصفح قيرط نم .دقانلا ورمعو ةبيش ىبأ نب ركب ىنأ ةياور ىف

 لسغ باي .زئانج 20) ثيدحلا“ اًروفاك ةسماخلا ىف نلعجاو ءاَسمح وأ اًنالث ءاّرتو اهتلسغا” :انل لاق كي هقل

 (؟41/1 زئانج) ةيطع مأ نع ةصقح ثيدح نم .هفنصم ىف ةبيش ىنأ نب. ركب ىبَأ تاياور ىدحإ ىهو (تيملا

 ليقو .ملسم حيحص ىف اذك كي هتانب ربكأ ىهو .بنيز ىه :(لاوكشب نباو بيطخلا نع دافتسملا) ىفو
 ىرابلا حتف) رظناو (زئانجلا ك) ىعازوألا دنسم ىف اذك «موثلك مأ ١/28

 تاقدصلا ىف «ناييذ ىنب ىلإ ىدزألا ةيبتللا ّنبا لَك ءثعبو ":فئاطلا ةوزغ :دعس نبا تاقيط ىف (؟)

 ثيدح نم ىراخبلا حيحص ىفو (10/ ىرابلا حتف) هللا دبع همسا :هريغ نعو هنعو (لنرب ط 5١1/؟)

 «ةيبتألا نبا ىعدي ميلس ىنب تاقدص ىلع دْسألا نم الجر لكي ها لوسر لمعتسا» :لاق ىدعاسلا ديمح ىبأ

 لاعلا اياده ميرحت باب ةرامإلا ك) ملسم ىف اهلثمو (هاهُيلَع َنيلماعلاوط :ىلاعت هلوق باب ءةاكزلا ك)

 نم لجر :ةيبتللا نبا:ىلع ءديمح ىبأ ثيدح ىف ىنايجلا رصتقاو (1815/ح) ةيبتللا نبا» :ةياور ىنو (187/ح

نبا مهنم برعلا نم نطب بتل ونب :ديرد نبا نع لاقو .ميلس ىنب تاقدص ىلع ِةَي هقا لوسر هلمعتسا دزألا
 

 .«ةزمطا فرح ىف باسنألا لكشم :راونألا قراشم ىفو (ماللا فرح ١6١ل) ةبحص هل دزألا نم لجر .ةيبتللا

 ىفو )7١/١( ديرد نبا هلاق برعلا نم نطب بتل ونبو ةيبتللا نبا باوصلاو» ملسم دنع هيف ةاورلا فالتخا

 )١/-397(. ةزمطلا ىف هانركذ مهو وهو ةيبتألا :لاقيو .ةيبتللا نبا اهيفو :ماللا فرح

 08٠(. تا؟/١ :ةيبتللا نبا) ىوونلل ءابسألا بيذهتو (؟50/7 ىرابلا حتف) هعم رظناو

 نب ىظيق نب عب رم اهجوزت ةيثراحلا عفار نب ريهظ تنب ةريمع نأ (”7” بر//8) دعس نبا تاقيط ىف (*)

 :رهاط نباو لاوكشب نبا نع ء(دافتسملا) ىفو .هقا ديعو نمحرلا دبعو ةرارمو اديز هل تدلوف ىمشجلا ورمع

 هللادبع :ىدقاولا لاق : رهاط نبا نعو .ىيحيو دمحأ نع ةمثيخ ىبأ نبا هركذ ,ىراصنألا عبرم نب ديز وه

 ءايسألا بيذهت ىفو (جحلا ك) ديزي همسا نأ رخآ الوق بيذهتلا ىف ىزملا ىكحو :تلق .ديز : ىيحيو دمحأ لاقو

 نأ هيفو )087/5/١( ىئراحلا ىراصتألا مشج نب ديز نب ىظيق نب عيرم نب هللا دبع وه :ىوونلل '

 | ليقو ءديز وه عبرم نيا :بيذهتلا بيذهت) ىفو .اههمأل اهاوخأ هقلا دبعو اديز نأو .هقيقش نمحرلا دبع

 .(178/900/15) ديزي ليقو .هللا دبع .
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 نب ورمع» :ليقو «ةدئاز نب تنادبع» همسا :َنذّومْلا ىمعالا « موتكم ما نبا» و . ع هع و
 ,"ٌقادبع تنب ةكتاع :اهمسأ « موتكم مأ»و .كلذ ريغ ليقو .«سيف

 ُ نم اهوجوزب هغملا نب 1 بلاط ىبأ نب لع نم اهوجوزي نأ ةريغملا نب [ظ/7١١] اشه ونب دارأ ىتلا ةنبالا
 .ملعأ هللاو ."'«ماشه نب لهج ىبأ تنب ءاروعلا» :ىه ههنع هللا ىضر

 دع نع

 :كلذ نم .اهوحنو ةمعلاو معلا اهنمو

 .٠ ل .٠  2 017ل 1

 ىثراح لا عفار نب ٌريَهظ» وه همع .ةرباخملا ثيدح ىف همع نع ,جيدحخ نب عفار
 نب ىئ راصنألا

 .( © ةئلتملا ءاثلاب « ىبلعتلا كلام نب ةبطق» وه : همع نع .ةقالع نب دايز
 سس ساس.

 دبيقت رظناو (؟374/8) ىؤل نب رماع ىنب نم«ةثكنع نب .هللا دبع تنب ةكتاع نأ دعس نيا تاقيط ىف )١(
 .(20) ىقارعلا

 ىنب نإ” :لاق كك هلا لوسر نأ ءاهنع هقا ىضر ءارهزلا ةمطاف ةديسلا بقانم ىف هيلع قفتملا ثيدحلا (')
 دافتسملا) ىفو 11 - 40 ح«...ةمطاف ىلع لهج ىبأ تنب بطخ بلاط ىبأ نب ىلع نأ” ملسم حيحصب اهلئاضف ىف هقرط ضعب ىفو .هيف ةأيسم ريغ /ثيدحلا « بلاط ىبأ نب لع مهتنبا اوحكني نأ ىنونذأتسا ةريغملا نب ماشه
 داز .ىموزخملا ماشه نب ورمع نب لهج ىبأ تنب ءاروعلا ىه :رهاط نباو ىوونلا نع - ىقارعلا ةعرز ىبأل
 .(حاكنلا ك :دافتسملا) .هتاهبم ىف ديعس نب ىنغلا دبع اذه ركذ :ةعرز وبأ لاق .«لهج ىبأ ّتنب ةيريوج لع بطخ :اولاق ءبعصم ىمع لاق :راكب نب رييزلا لاقو : رهاط نبأ

 قرطلا ضعب ىفو .رهشألا وهو ةيريوج :(ليلكإلا ىف مكاحلا ىورف اهمسا ىف فلتخا :ىرابلا حتف) ىفو
 .(51/7 متفلا) رظناو-حالصلا نبال  هحرش ىف نقلملا نبا هركذ ةمهرج ليقو ؛ليهسلا هاكح ,ةيفص ليقو .ىربطلا هركذ .ءافنحلا ليقو .تامهبملا ىف رهاط نبا هجرخأ .ءاروعلا اهمسا

 تعمس لاق «عفار نب جيدخ نب عفار نع .ةرباخملا نع ىهنلا باب .ىراخبلا حيحص نم عويبلا ىف (5)
 1١١( ح) ىقتمومع ضعب نعو ١١5(, ح) ضرألا ءارك نع ىبنلا باب ءملسم عويب ىفو ...عفار نب ريهظ ىمع
 ١٠0/6(. ىرابلا حتف) رظناو (3713 ح) ىتمومع نم لجر نعو

 ح) كلام نب ةبطق نع ةقالع نب دايز ةياور نم ءحبصلا ةالص: ىف ةءارقلا باب ,ةالصلا ك ءملسم ىف (8)
 نم كب ذوعأ ىنإ مهللا ” :اعوفرم همع نع ةقالع نب دايز :ىذمرتلا عماج نم ءاعدلا باتك ىفو (1389 7

 .نب دايز مع :باعيتسالاو ,ليدعتلاو حرجلاب ىبلعثلا كلام نب ةبطق ةمججرت ىفو .ثيدحلا «قالخألا تاركتم .
 .هنع ىور .ةقالع



 نب ٌةمطاف» اهمسا :دحأ موي هابأ ىكبت تلعج ىتلا هتلا دبع نب رباج ةمع
 .ملعأ هللاو ''!«اًدنه» :ىدقاولا اهامسو «مارح ني ورمع

 ا فك دعت

 :كلذ نم ةجوزلاو جوزلا اهنمو

 «ةلوخ نب دعس» وه : لايلب اهجوز ٍةافو دعب ٌتدلو اهنأ ةيملسألا َةعيَبُس ٌُثيدح
 ."”يردب ناكو ,ةكمب تام ْنأ للك هللا لوسر هل ىثر ىذلا

 م80

 ثيدحلا ٍلهأ ةنسلأ ىف عاشو .ةغللا لفأ دنع ءايلا حتفب .ىهو - «قشاو ت تنب عورب»

 .""هجو ريغ نم هاتيور ام ىلع «ىعجشألا ةرم نب ٌلاله» همسا اهُجوز - اهرسك

 اذإ تيملا ىلع لوخدلا باب .زئانج “...ىكبت ةمطاف ىتمع تلعجف” :ىراخبلا . دنع رباج ثيدح ىف )١(

 ىف) .“ورمع تخأ وأ ,ورمع ةنبا :اولاقف ؟ هذه نم : لاقف ةحئاص لَو ىبنلا عمسف” :ةياور ىفو .هنافكأ ىف جردأ

 ءو رمع تني ةمطاف ىو .ءورمع تني باوصلاو - ثيدحلا ىوار - .ةنييع نس نايفس نم كشلا :ىرابلا حتف

 نياو لاوكشب نيا ةمالعب (ريسلا ك .دافتسملا) قو )١١6/1( ورمع تنب دنه اهتيمست مكاحلل ليلكإلا ىف عقوو

 اهامسو ..مارح نب ورمع تني ةمطاف ىه ءثيدحلا ؛ 3 ..هي لثم دقو دحأ موي ىبأي ءىج” :رباج ثيدح : رهاظ

 .ىرايلا حتف عم 235/7 ناجرملاو قلوللا رظناو «.اًدنه ىدقاولا .

 [ىرمتلا رمع وبأ هاكح ىدع نيب مصاع ني حاديلا وبأ اهجوز مسا ليقو] (غ) :شماه ىلع )١(

 .(177/19 ؤلؤللا) نيحيحصلاو ؛ىمسم ريغ (اهجوز اهنع قوتملا ةدع باب .قالط أطوملا) ىف اهثيدح

 تام ىذلا اهجوز مسا ىف فالخ ىأ ىلإ «ةيملسألا ثراحلا تنب ةعيبس» ةمجرت ىف ربلا ديع نيا رشي مو
 ركذو - ةيملسألا ةعيبس جوز هنأ ركذف (114) ةلوخ نب دعسل مجرتو «ةلوخ نب دعس» لايلب عضولا لبق اهنع

 .فالخ ىلإ ةراشإ نود  ثيدحلا

 .ةيملسألا ةعيبس نع ىقوت ىذلا وه” :لاك (؟877 ") .ىوابلا ىدع نب مصاع نب حاديلا ىبأل هتمج رت ىف مث

 ." هريغو جيرج نبا هركذو

 نبا لاقو ؛ةلوخ نب دعس وه :رهاط نباو لاوكشي نياو بيطخلا هيلع قفتا امم (دّنعلا ك :دافتسملا) قو

 ىف ةعيبس ةجرت عم رظناو :جيرج نبا نع رمع ويأ ءاكح .ىراصنألا مصاع نب حادبلا وبأ ليقو :لاوكشي

 1١١/17(. ىرايلا حتف) )181١/4754/١1( بيذهتلا بيذهت ىو ةياصإلا ءاسن

 ملو اهنع تام نيح «ىعجشألا ةرم ني لاله» اهجوز ثيدح ال :4ةيعجشألا قشاو تنب عورب» ()

  ءاسن) .ةباصإلاو .(7707 باعيتسالا ىف) .اهئاسن قادص لثم 2 هللا لوسر اهل ىضقف ءاقادص ا ضرفي

 ىح اًمادص مسي مو جور نميق ,حاكت) دواد ىبأ نئس َق ىمسم « .ىعجشألا ة هرم نب لاله ,اهجوزو ع7
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 لءومس نب ةعافر تحت تناك قتلا - ىازلا حتفب - ؛ - "ريزلا نب نمحر لا دبع ةجوز
 . ."!ةميهس :ليقو .ءاتلا مضب ,ةميق :ليقو «بهو تنب ةميق» اهمسا :اهقلطف ىظرقلا
 .ملعأ هلاو

 نك ربت دن

 لءومس نب ةعافر كلذكو .ىرمنلا هلاق - ىظرقلا اطاب نب ريبزلا نب نمحر لا دبع] :(غ) شماه ىلع )١(

 .[نايباحص ةعافرو نمحر لا ديعف كو ىبنلا جوز ةيفص لاخ : ىظرقلا

 نيريبزلا نب نمحر لادبع» اهجوز ىف اهثيدح ركذو 1198 «بهو تنب ةميمت» ىف ربلا دبع نبا اهل مجرت (؟)
 اهتججرت ىف كلذكو ل هلا لوسر ىلإ هتكشف .ىظرقلا لءومس نب ةعافر دعب اهيلع فلخ ىذلا «ىظرقلا اطاب
 .(90 ءاسن) كلام مامإلا نع .ةباصإلاب

 باتك ىف ىراخبلا :نيحيحصلاب اهثيدح ىف ةاسم ريغو /١١( : ههبشأ امو للحملا حاكن .ًاطوملا) ىف اهثيدحو
 ةقلطملا لحت ال باب .حاكنلا ىف ملسمو ؛ ؛اهسمي ملف هريغ اًجوز ةدعلا دعب تجوزت مث انالث اهقلط اذإ باب قالطلا
 | ريغ اهمسا ىف ليقو .كلام نع .بهو تنب ةميمت اهمسا :ىرابلا حتف ىفو .هريغ اًجوز حكنت ىتح اهقلطمل اثالث
 ىبأ تنب ةميق :ليقو .لاوكشب نباو كلام نع ءبهو تنب ةمي :(قالطلا ك :دافتسملا) ىفو )١7,0/56( كلذ
 .ثراحلا تنب ةميمأو ,ةميهسو «كيبع



 نيتس ىفوملا عونلا
 ةاورلا خيراوت ةفرعم

 .ءالعلاو نيئّدحملاو ةباحصلا تايفو ٌةفرعم اهيفو

 .كلذ وحنو مهرامعأ ريداقمو ,مهديلاومو

 ' ,ّبذكلا [و/١١*] ًةاورلا لمعتسا امل“ :لاق هنأ «ىروثلا نايفُس» نع انيور

 ,خيشلا متمهتا اذإ” :لاق هنأ «ثايغ .نب صفح» نع انيورو “.خيراتلا مهل انلمعتسا

 نع هانيور ام وحنك اذهو .هنع بتك نم َّنسو هنس اوبسحا :ىنعي “«نيئسلاب هوبسأحف

 لجر انهه :اولاقف ءثيدحلا لهأ ىناتأف قارعلاب تنك” :لاق «شاّيع نب ليعامسإ»

 ةنس لاقف ؟نادعم نب دلاخ نع َتبتك ةنس ىأ :تلقف هتيتأف .نادعم نب دلاخ نع ثدحي

 هتوم دعب نادعم نب دلاخ نم تعمس كنأ معزت تنأ :تلقف - ةئامو ىنعي - ةرشع ّتالث

 «؟نينس عبسي

 .ةئامو تس ةنس دلاخ تام :ليعامسإ لاق

 ثّدَح نم ضب عدل ترج ل رق د رق حا :تلق

 .ةئامو عبرأ ةنس تام اًدلاخ نأ ابنم «ريفع » ركذ «نادعم نب دلاخ» نع

 متاح نب دمحم رفعج وبأ» انيلع مدق امل :لاق «هللا دبع ىبأ مكاحلا» نع انيورو

 .نيتئامو نيتس ةنس َدِلَو هنأ ركذف هدلوم نع هتلأس .ديمح نب دبع نع ثدحو ('!«ىشكلا

 حتفب ,ىشكلا اهيف روهشملا ,دنقرمس نم ةبيرق ةدلب ءشك ىلإ ةبسن :فلؤملا لاق] :(ص) شماه ىلع )١(
 ىبأ طخب كلذ تأرق - ةلمهملا نيسلابو فاكلا رسكب اهنأ : ظافحلا نم موق ركذو .ةطوقنملا نيشلابو ,فاكلا

 ىلإ [:فلؤملا لاق ,ناجرج برق ةيرق :شك] :اهلوأ ىف هلوق عم (غ) شماه اهلثمو [هللا همحر ىناعمسلا دعس
 .هرخآ

 ناجرج نم خسارف ةثالث ىلع ةيرق ,شك ىلإ ةبسنلا هذه : :نيشلا ديدشتو اهطوأ حتفب :ىشكلا :(بابللا) ىف

 ةبسنلاو ةددشملا ةلمهملا نيسلابو فاكلا رسكب ىهف ءدنقرمس دنع ىتلا ةفورعملا ةئيدملا سك امأو» .لبجلا ىلع

 ' وهف ىشكلا ملسم وبأ امأو . .ةمجعملا نيشلابو فاكلا حتفي ىَشُك :هدنع ملع ال نم اهوقي ان كأو .ىسك اهيلإ

 )١/7 ٠  ىجكلا :

16 
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 ,7“«ةنسأ ةرشع ثالثب هتوم دعب .ديمح نب ٍدبع نم خيشلا اذه عمس” :انباحصأل تلقف
 ” نم ءايشأ ةثالث” :هٌريرحت ام لاق هنأ « ىسلدنألا ىديمحلا هللا دبع ىبأ» نع انغلبو

 :"'اهب مُمهتلا ميدقت بجي ثيدحلا مولع
 .«ىنطقرادلا» باتك :هيف عضو باتك نسحأو للعلا
 «الوكام نبا» ٌباتك :هيف عضو باتك نسحأو .فلتخملاو فلتؤملاو
 ش “.باتك هيف سيلو .خويشلا تايفوو
 ."”هيمعتو ءاصقتسا ريغ نم نكلو .باتك ريغ اهيف :تلق
 امأو .خيراوت تيمّس هوحنو كلذلو .تايفولا ركذ ىلع ةلمتشم نيئدَحملا خيداوتو

 .ملعأ هللاو ؛مسالا اذه بساني الف ءامهوحنو ليدعتلاو حرجلا نم اهيف ام

 ا فكان د

 . :انويع كلذ نم ركذنلو

 © هيبحاصو للي هللا لوسر رشبلا ديس [ظ/١1] انديس نس ىف ٌحيحصلا : اهّدحأ
 1 00 *دس نوتسو ثالث :«رمعو ءركب ىبأ» :

. 
 ىف ه 768 ةنش هتافو ,ريسفتلاو دنسملا بحاص .ظفاحلا ىشكلا دمحم وبأ ءرصن نب ديمح نب ديع»

:)١( 
 بيذهتلا بيذهتو .576/7 ظافحلا ةركذتو .؟ 28 ةنس تايفو ,مالسإلا لودو ريعلاو 151 ىل هطقن نبا دييقت)

 «ديجملا دبع همسا ليقو :(بيذهتلا بيذهت) نم توريب ةعبط ىف عقوو ءاهيف اًنالخ اوركذي مل (48غ:
- 7 

 ل) ديمحلا دبع :ىف ةطقن نبا دييقت ىف وهو ١51( ل) ديمح نب ديعو ٠0(.
 .(غ) شماه نم [هبلطأ ىأ .هممهتأ تيهذ :لاقي ءبلطلا :ممهتلا] (')
 786/7 ةرصبتلاو .ثيغملا حتف رظنا (7

 سس سس 221

 ْ : نساحملا ه0

 هك هنأ :«ىزارلا متاح وبأ» هححصو ,('"”هحيحص ىف) ملسم هركذ .ىذلا : ةدئاخ»
 اسس و/١4١ «تهتنا .قبس ام روهشملا نكلو .ةنس نوتسو سمح هلو ىفوت

 ثيدح نم هيلع قفتملا هعمو (١١؟ ح) هضيق .موي ِدكَو ىبنلا نس مك باب .لئاضفلا ك .ملسم حيحص )0(
 حيحص :« نيتسو ثالث نبا وهو كك هلا لوسر ضبق» :اهتع هللا ىضر ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا
 -لوقاسأو (7/8١٠١ىرابلا حستف) رظناو هنع هلا ىضرسنأ نع هلثمو١٠/؟ىزاقملا ك ىراخيلا



 536 ةاورلا خيراوت ةفرعم :نيتس قوملا عونلا

 3 : : 9 - 0 6-20 5 نص <
 ةنس لوالا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع قتثال ,ّىحض نينثالا موي ِلك ٌضبقو

 ."'ةرجطلا نم ةرشع ىدحإ

 .ةرشغ ثالث ةنس قوألا ىدامح ىف «ركب وبأ» قوتو

 ."!نيرشعو ُبالث :ةنس ةجحلا ىئذ ىف «رمع»و

 نبا :ليقو ةئس نين امثو نيتنثا نبا وهو .نيثالثو سمح ةنس ةجحلا ىد قف «نائثع»و

 .كلذ ريغ ليقو :"”نيعست
 .«ءنيتسو عبرأ نبا : ليقو ءنيتسو ثالث نبا وهو .نيعبرأ ةنس ٌناضمر رهش ىف «ىلع»و

 )0ع( . 5 .٠

 .٠ نيبتسو سمح نبا :ليقو

 نع اتيوؤرؤ .نينالثو تس ةنس ىلوألا ىئدامج ىف ءاعيمج « ريبزلاو ,ةحلط » و

 ريغ ليق دقو «نيتسو عبرأ ىنبا اناك :ةدحاو تناك امهنس نأ «هتلادبع ىبأ مكاحلا»

 ."مكاحلا هركذام

 .نوتسو ثالث : ليقو «نوتسو سمخ : ليقو «ةنس .نوتس : ليقف لكي هنس .ق فلتخا :رمع وبأ لاق] : )١(

 1 .(١5؟ :مكاحلا مولع) رظنا )0(

قف تيناثو نامث : :ليقو ةئس نينا نبا ليقول )6
 [رمع وبأ هلاق ناو عمت نبا ليقد يي ل لي

 قعي - نوسمخو ناهث :ليقو ءةنس نوسمخو عبس : :ليقول :غ :خ شماه لعو 3 مكاحلا مولع) ىف هلثم )2

 :[اًيلع

 نيعبسو "سمح ليقو .نيتسو عبرأ ليقو ءنيتسو نيتنثا :ليقو .ةنس نيتس نبا وهو ةحلط :ليق] (0)

 .(غ) :شماه نم [رمع وبأ هدعبتساو

 ١80 / «اخيحص كلذ نظأ امو» : :باعيتسالا ق لاق

 ا باعيتسالا) ىلع لبوقو غ١ شماه نم [رمع وبأ هلاق - نوتسو تس ليقو ,نوتسو عبس ليق :ريبزلا] و

0 ْ 

 «ةرشع ىدحإ ةنس لوألا عيبر رهش نم تلخ ةرشع قتنثال ّىحض نينثالا موي كي هضبق ىف حالصلا نبا <

 -.نيرثكألا لوق وهو 77/١( هبيذهت) ىف ىوونلاو ١/!2( باعيتسالا) ىف ربلا دبع نبا دنع وه كلذكف

 باسحلا ىلع راد اقيك :لوألا عيبر رهش نم رشع قاثلا نوكي ال نينثالا موي نأب «قيهسلا» لكشتساو

 (؟71/4 ضورلا) رشع ةنس ةجحلا ٍىذ نم عساتلا ةعمجلا موي ناك هنأ ىلع قفنملا « ءعادولا ةجح ىف ىنم موي نم

 هركذ اي ذخأو ,ةافولا موي ىف لاوقألا فلتخم ىف رظن مث «.هنع صيخم ال مئاق لاكشتسا اذهو» : ىقارعلا لاق

 1 ةرشع قىدحإ ةنس - لوألا عنبر لهتسم نينثالا موي : ىرهزلا باهش نبا نع هيزاغم ىف «ةبقع نب ىسوم» .

 .([78 حاضيإلاو دييقتلا) سمشلا تغاز نيح
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 . نيعبسو ُبالث نبأ وهو . حصالا ىلع ,نيسمحو سمح ةنس « صاقو-ىبأ نب دعس»و 00 006 0١ : 0 "ا
3 

 . ةلئس

 . 2 نيعبسو عبراوا ُبالث نبا وهو (,نيسمتحو ىدحإ هنس «ديز نب ديعس »و قفل ١1 ءهحىيم + 8 7 .

 .ةنس نيعبسو سمح نبا وهو 1 !نيثالثو نيتنثا ةنس «فوع نب نمحر لادبع»و ٠ ًّ  5دحهلد 0 ُ 7

 هلاق  نينايثو ثالث نبا : ليقو ,نيعبسو عبرأ نبا وهو نيسمخو عبرأ : ليقو ءنيسمخو نامث ةنس :ليقو] )١(
 .(487 ىقارعلا دييقت) رظناو .1-١٠475/؟ باعيتسالا ىلع لبوق (غ) شماه نم [رمع وبأ

 ط 780/5) ةنس نيعبسو عضب نع نيسمخو ىدحإ وأ نيسمخ ةنس :ىدقاولا نع دعس نبا تاقبط ىف (1)
 ةنس نيعبسو اًنالث شاعو :ىدع نب مثيلا نع هعمو .بيذهتلا بيذهتو ةباصإلا ىف رجح نبا هححصو (توريب
 :مكاحلا مولع باتك نم نكدلا دابآ رديح ةعبط نع .ةرهاقلاب ىبنتملا ةعوبطم ىف عقوو (07 - 5/4 بيذهت)
 .فيحصت ٠١7 :«نيعستو ثالث نبا ذئموي وهو نيسمحو ىدحإ ةنس تام»

 نم [رمع وبأ هلاق - ةنس نيعبسو نامث : ليقو ,ةنس نيعبسو نيتنثا نبا وهو نيثالثو ىدحإ ةنس :ليقو] (؟)
 .تيثأ لوألاو :رجح نبا لاق (0170 - ١08/4 ةباصإلا) ىف نالوقلاو (800/1) باعيتسالا (غ) شماه
 .(مكاحلا مولعو ١5/9 دعس نبا تاقبط) ىف ام وهو

 :نساحملا *

 رخآ نوكي ,صاقو ىبأ نب دعس ةأفو ىف هحيحصت قبس ام ريدقت ىلعو :ةدئاف»

 ' صاقو ىبأ نب دعس نأ ءصفح نب ركب ىبأ نع (ىراخبلا خيرات) ىف نكلو .اوم ةرشعلا
 تام هنأ "'(دعس نب دمحم تاقبط) ىفو .'0نينس ٌرشع ةيواعم ةرامإ نم ىضم ام دعب تام
 تيقب نينس. رشع ىف تام هنأ هل  (تاقبطلا) ىف رذنملا نب ميهاربإ ركذو .نيسمخ ةنس

 : لمقو .نيسمخو تس ةنس :ليقو .نيسمحو ىدحإ ةنس :هتافو ىف ليقو .ةيواعم ةفالخ نم

 عبرأ :قبس ام ريغ هرمع ةلمج ىف ليقو .نيسمخو ناث ةنس :ليقو ءنيسمخو عبس ةنسا
 و/١5١ «.تهتنا نوناثو ثالث .نوناثو ناتنث .نوعبسو

 )١( ؟5/6) ىراخبلل ريبكلا خيراتلا - 15١08(.

 ةنس قيقعلاب هرصق ىف هللا همحر تام اهابأ نأ ءدعس تنب ةشئاع نع ىدقاولا دنسب تاقبطلا ىف هريرحت (؟)
 .دعس نب دمحم لاق .هتاقو ىف انيور ام تبثأ اذهو :ىدقاولا لاق .ةنس نيعبسو عضي نبا وهو .نيسمخو سمخ
 تاقبطلا) «.ملعأ هقاو نيسمخ ةنس دعس تام :لوقي هاورو ملعلا لمح نمم ءرمع نب دمحم ريغ تعمس»
 ١(. ذخرا"



 21ا/ ةاورلا خيراوت ةكرعم : نيكس ىوملا عونلا

 .ةنس نيسمحو ٍنامث نبا وهو .ةرشع ىنامث ة ةنس «حارجلا ةديبع وبأ» و

 .ملعأ هللاو ؛هركذأ مل ٌفالخ هتركذ ام ضعب ىفو

 نف د2 3

 ,ةنس نيتس مالسإلا ىفو ,ةنس نيتس ةيلهاجلا ىف اشاع ةباحصلا نم ناصخش :ىناثلا

 :نيسمخو عبرأ ةنس ةنيدملاب اتامو

 ةرشع ثالثب ليفلا ماع لبق ةبعكلا فوج ىف هدلوم ناكو «مازج نب ٌميكح» :امهدحأ
 .0ةنس

 .«ىراصنألا ماَرَح نب رذنملا نب تباث نب ناسح» :ىناثلاو

 دحاو لك شاع : اًمارحو ,رذنملاو [و/5١١] ءاتباث :هءابآو هنأ «قاحسإ ٌنبا» ىورو

 كلذ لثم برعلا ىف ُفَرعُي ال هنأ «ظفاحلا ميعن وبأ» ركذو .ةنس ةئامو نيرشع مهنم

 .”ملعأ هللاو 1! نيسمخ ةنس تام «ناسح» نإ :ليق دقو .مهريغل

 نوكيف ؛نامث ةنس حتفلا موي ملسأ هنإف «ميكح» ىف لكشتسي دق :ىواونلا لاق] :(غ) شماه ىلع (

 ناسح ةمجرت ىف ,ىوونلل ءامسألا بيذهت - [ايشاف اًروهظ مالسإلا رهظ نيح نم - ىف نينسلاب 7

 نساحملا ةدئاف ىف قأيو ١١7( 7 6١ا//١)

 مو .نيسمح ةنس ليقو ءىلع ةفالخ ىف نيعبرألا لبق تام هنإ :ناسح ىف ليقو] :(غ) شماه ىلع (؟)
 ىقارعلا هيلع كردتساو [مالسإلا ىف نيتسو .ةيلهاجلا ىف نيتس :نيرشعو ةئام اشاع امهنأ .ميكح ىفو هيف اوفلتخي
 نم .ىشرقلا عوبري نب ديعسو .حتفلا ةملسم نم ,ىرماعلا ىشرقلا ىزعلا دبع نب بطيوح :نيرخآ ةعبرأ
 مث ,نمحر لادبع اخأ ىرهزلا فوع نب ننمحو .حتفلا ةملسم نم ءىرهزلا لفون نب ةمرخمو .اضيأ حتفلا ةملسم

 علطي مل هنكل هل ءزج ىف هدنم نبا ايركز وبأ مهعمج ,ةنس نيرشعو ةئام اوشاع نورخآ ةعامج ةباحصلا ىفو :لاق

 .نساحملا ةدئاف هعمو .(611 دييقتلا) مالسإلا ىف اهفصنو ةيلهاجلا ىف اهفصن نوك ىلع

 : نساحملا *

 ىف ىراخبلا هركذ ,نيتس ةنس تام هنإ «مازح نب ميكح» ىف ليقو :ةدئاف» ا

 هاكح .هنع هللا ىضر ىلع ةفالخ ىف نيعبرألا لبق تام هنأ «ناسح » ىف ليقو .'''(هخيرات)

 نيرشعو ةنس ةئام شاع هنأ اوفلتخي ملو» :لاق مث .ديقباسلا نيلوقلا عم «ربلا دبع نبا»

 -.ركذنسام رابتعاب لكشم اذهو .«مالسإلاىف نوتسو ةيلهاجلا ىف نوتساهنم ,ةنس

 )١( «ةيواعم ةرامإ نم تاونس رشعل لوق ىفو ءنيتس ةنس تام) : ىراخبلل ريبكلا خيراتلا ىف 7/١١-51.
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 وول ااا يي وا و ويدوم مم و ووووموومل

 نب ٌبطيوح» : مهنم :ةعامج .مالسإلا ىف نيتسو ةيلهاجلا ىف نيتس شاع نمو -
 :لاق نم مهنمو ,ةنس نيرشعو ة ةئام نبا وهو نيسمخحو عبرأ ةنس ةنيدملاب تام « ىّرعلا دبع

 ةفالخ ىف تام هنإ : مازح نب ميكح ىف اولاق دقف نيلوقلا نيب ىنانت الو .' ١لةيواعم ةرامإ ىف

 ناك .ةيواعم ةرامإ ءدب ىف بطيوح ةافو نإ :ليق نإ نكلو .نيسمخو عبرأ ةنس ةيواعم
 عبرأ ةنس - ةكمب ليقو - ةنيدملاب يفوت « ىموزخملا عوبري نب ديعس» مهنمو . اًيفانم

 عبرأو :ليقو .ةنس نورشعو ةنس ةئام ىفوت موي هل ناكف .ةيواعم ةفالخ ىف نيسمخو
 وخأ «فوع نب ٌنئَمَح ») مهنمو - ("!(باعيتسالا) قف ربلا دبع نبا همدقو © نورشعو

 ,ةنس نيتس ةيلهاجلا ف شاع :"'(باعيتسالا) ىف ربلا دبع نبا لاق .فوع نب نمحرلا دبع
 ىف ربلا دبع نبا لاق «ىيدلا ةيواعم نب لفون» مهنمو .ةنس نيتس مالسإلا ىفو

 : ليقو ,ةنس نيتس مالسإلا ىفو ةنس نيتس ةيلهاجلا ىف رمُع : هنإ [ليقو]» :(باعيتسالا)
 ىفاني اذهو «ةيواعم نب ديزي نمز ىف ةنيدملاب ىفوتو ..''اةنس ةئام هرمع ىهتنم ناك لب
 .مدقت ام

 :مازح نب ميكحو ءاذه الفون نأ '(ةوبنلا مالعأ) هباتك ىف ىدرواملا ركذ دقو
 مهنم دحاو لك نأو ٠ ,مهريغ ةعامج عم ليبابألا ريطلا اودهش .ىزعلا دبع نب بطيوحو
 .مالسإلا ىف نيتسو ةيلهاجلا ىف نيتس شاع

 ءارعشلا ءنعم نب سوأو ةعيبر نب ديبلو ىدعجلا ةغبانلا نأ «ىيفيرصلا» ركذو
 ىف هدنس ركذو ,مالسإلا ىف نيتسو ةيلهاجلا ىف نيتس اوشاع نيذلا نم .نيمرضخملا ةثالثلا
 2" رظن هيفو .كلذ

 ٠ -فيك .نيسمحو عبرأ ةنس اتام اذإ» :ناسحو ميكح نع لاقف ءمهضعب ضرتعاو

 .(موال - )2.020/١ باعيتسالا ىف نالوقلا )١(

 1 ومس اك

 هحع تس ارك 5

 .هيلع ةلباقملاو 7145 - )8( 4/١6١

 .م1941-ه14-١ توريب ؟ط ١96 :ىدرواملا نسحلا ىبأل ةوبنلا مالعأ (0)
 (و/4١؟) ىنيقلبلا طخب ءاقحل .نساحملا شماه ()



 "الك ةاورلا خيراوت ةفرعم .:نيتس ىفوملا عوتنلا

 :مهنع هللا ىضر ةعوبتملا ةسمخلا بهاذملا باحصأ :ثلاثلا

 ىدحإ ةنس ةرصيلاب ٠ 0 *فالخ الب «تام : « هللا دبع وبأ «ىروثلا ديعس نب نايفس »

)051( 
 نيعسنتو عبس ةنس هدلوم ناكو .ةئامو نيئسو

 دعب (ىيقلبلا نساحم) ىف ىأي ءرظن هيف ,ةعوبتملا ةسمخلا بهاذملا باحصأ نم «ىروثلا نايفس» هّدع )١(

 .مهنع هللا ىضر .ةسمخلا نع نايب ديزم

 ,ةوبنلا نيح نم مالسإلا :انلق نإ ؟ةنس نيتس مالسإلا ىف نوكت اهنأ اههتايح قفتت

 اعيرأ نوكتف ةرجهلا نيح نم انلق نإو ءاماع نيتسو ةعبس مالسإلا ىف اههتايح نوكتف
 ريدقتب ىنعي «ةنس نيتسو اثالث ةيلهاجلا ىف هتايح نوكتف ميكح ّنِس انبسح نإو ,نيسمخو
 ؛رظنيف .ةثعبلا نيح نم مالسإلا نوكي نأ

 ةرجه لبق كلذو .سانلا ىف عاشو رشتنا نيح نم مالسإلاب ٌدارملا نأ ءاذه باوجو '

 (77(تاغللاو ءامسألا بيذهت) ىف «ىووتلا» كلذ ىلع هّبن.نممو .نينس تس وحنب لي ىبنلأ

 ' نوكي ,ميكح ةافو ىف '''(هخيرات) ىف ىراخبلا هركذ ام ىلع انيرج نأو .ناسح ةمجرت ىف
 نأ دارملا سيلو .نيسمخو عبرأ ةنس هتافو ىف نيع نميف ىشمتي ب ال اذه نكلو .ةرجه لا دارملا

 كح نإف .ةنس نيتس ٍرفكو ,ةنس َنيتس مالسإ ىلإ ُهلاح مسقنا هرمع ةدم ىف لجرلا نوكي

 ةدملا تناكل كلذ ىلع انيرج ولف .ةنس ةرشع ثالثب ليفلا لبق دلوو .حتفلا ةملسُم نم

 - مدقت ام ىفنو «كلذ رابتعا لطبف اًماع نيعبسو ىدحإ رفكلا ىف تتاف ىتلا
 .ظ/١4١ «تهتنا

 )١( :ىوونلا بيذهت )١/لا16(ق ١77.
 .غ1/11/75 ,«ةيواعم ةرامإ نم تاوئس رشعل :لوق قو ءنيتس ةنس» :ريبكلا خيراتلا ىف (؟)

 : نساحملا *

 هتافو ىف نامزلا نإف .ةافولا ناكمب اقلعتم «فالخ الب» :هلوق نوكي نأ 'ىغبني : ةدئاف»

 عست ةنس :ليقو .«ىذابالكلا» هركذ .ةئامو نيسمخو نامث ةنس :ليقف .هيف فلتخا دق

 :ليقو «ىلجعلا حلاص نب دمحأ» هركذ .نيتس ةنس :ليقو «ةئامو . نيسمخو



 نيناثلا لبق ,ةئا و نيئرسو عست ةنس ةنيدملاب ىفوت : :هنع هللا ىضر «سنأ نب , كلام» و

 ةنس :ليقو ,ىدحإ :ذس : ليقو «نيعستو ثالث ةنس ىف : ليقف .هداليم ىف فلتخاو .ةنسب

 . ملع هللاو ؛ عبس ةئس : ليقو ءعبر (0ءلعأ هللاو ؛عبس ةنس د ]ل

 .ةنس نيعبس نبا وهو ,دادغبب ةئامو نيسمح ةنس تام :هللا همحر « ةفينح وبأ»و

 نيسمح ةنس دلوو ءرصمب نيتئامو عبرأ ةنس بجر رخآ ىف تام :هللا همحر «ىعفاشلا»و

 .ةئامو
 8 .٠ 5 ١

 ع 95

 نيعبرأو ىدحإ ةنس ''ارخآلا عيبر رهش ىف دادغبي تام :«لبنح نب دمحم نب دمحأ»و

 . ملعا هللاو ؛ةئامو نيتسو عبرا ةنس دلوو ,نيتئامو *(1) نأ ء 0 000 ا

 نايت

 )١( هتافو تقوو .هتايح ةدمو .هب لمحلاو .هللا همحر كلام دلوم ىف باب (كرادملا بيترت) ىف رظني )١١7/9

 - ١١9( .طايرلا ط

 ىقارعلا دييقتو ,ظ/47١ ىنيقلبلا نيمضتو ,51/7 ىوونلا بيرقت) :ىف ءحالصلا نبا نع ,هلثم (؟)
 ىناثلا ةعفجلا موي ةوحض ىفوتو» 210/١١١7/١(. :تافصلاو ءامسألا بيذهت) ىف لاق ىوونلا نأ ىلع ( 8+
 37/١ ىلعي ىبأ نبال ةلبانحلا تاقبط] ىف ام وهو «نيتئامو نيعبرأو ىدحإ ةنس لوألا عيبر رهش نم رشع
 173/170/١(. بيذهتلا بيذهت) ىف نالوقلاو ١51/١[ ىبهذلل مالسإلا لودو ,2197//7780/ ع دادغب خيراتو

 دلو :«نابح نبا» لاقف هدلوم ةنس امأو .«طايخ نب ةفيلخ» هركذ .نيتسو نيتنثا ةنس-

 .ظو/1237١ «تهتنا - (١)ننعستو سمح ةئس

 ,عامجإلا هيف ىكحو .دعس نبا تاقبط ىف ام وه ه١11 ةنس ىروثلا ةافو ىف حالصلا نبا هركذ ام )١(
 ثيدحلا مولع) ىف مكاحلاو (م11318١ قشمد ط747/1؟) ه 71١ ةنس تايفو .هتاقبط ىف .طايخ نب ةفيلخ هركذو
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 بيذهت) ىف اهتصالخو «بيذهتلا ىف ىزملا اهاصقت .هدلومو هتافو ىف ىرخأ لاوقأ نم نساحملا ةدئاف ىف امو .
 (149 ةمجرتا 7١4/4 بيذهتلا

 : نساحملا *

 نإو .كلذك سيل نايفسف' ,نآلا ةعوبتملا بهاذملا باحصأ ركذ دارملا ناك نإ :ةدئاف»
 ,ةنس قتئام نم اًوحن «ىعازوألا» بهذم ىلع ماشلا ّلهأ ناك دقف ,ميدقلا ىف دارملا ناك
 ع وحن ] رمعلا نم هلو توريبب ةئامو نيسمخو عبس ةنس ىل ىهو : :هئافو ركذت نأ ىغبنيف



 5160١ ةاورلا خيراوت ةفررعم : نيتس ىوملا عوتلا

 :ةدمتعملا ةسمخلا ثيدحلا بتك باحصأ :عبارلا

 تلخ ةرشع ثالثل ةعمجلا ةالص دعب ةعمجلا موي دلو :« هللا دبع وبأ ,.ىراخبلا»ف

 رطفلا ديع ةليل .دنقرمس نم اًبيرق ,كنترخب تامو .ةئامو نيعستو عيدأ ةنس لاوش نم

 .اموي رشع ةئالث الإ ةنس نيتسو نيتنثا هرمع ناكف ,نيتئامو نيسمحو ٌتس دنس

 ىدحإ ةنس بجر نم نيقب سمخل اهب تام :«ىروباسيتنلا جاجحلا نب ملسم»و

 .ةنس نيسمخو سمح نبا وهو (7١«نيتئامو نيتسو

 سمج ةنس لاوش ىف ةرصبلاب تام :«ثعشألا نب نايلس .ىنفاتسجسلا دواد وبأ»و

 ."!نيتئامو نيعبسو [ظ/١١]

 لاق .هدعب نينثالا موي نفدو .روكذملا بجر نم نيقب تسل دحألا موي ةيشع] :(غ) شماه ىلع )١(

 .[نيتئامم تس ةنس ملسم دلوم نوكيف :ركب وبأ انخيش لاق ,ةلوهكلا دح ىف دعب وهو :مكاحلا

 [ةنس قئامو نيتنثا ةنس تدلو :دواد وبأ لاق] :(غ) شماه ىلع )غ3

 ' [ةنس نوعبسو ثالث هرمعو دواد وبأ تام]
 ا لا ا س1 ساس سجس سول

  ةيقاحسإلا اطل لاقي ةفئاط هتعبتا دق «هيّوَهار نب قاحسإ» كلذكو .ةنس نيعبس [ نم -

 ,ةيرهاظلا مهو .عابتأ هل «ىرهاظلا ىلع نب ٌُدواد» و .نيتئامو نيثالثو نابث ةنس ىفوتو

 ىف ليقو ,ةدعقلا ىذ ىف نيتئامو نيعست ةنس دادغبب ىفوتو «نيتئامو نيتنث ةنس ةفوكلاب هدلوم

 .ةيزنيوشلاب نفدو ءناضمر رهش

 نإف .بساني ال ,عامحإلا ىف هب ُدَبعِي ال هنأب [دواد :ىنعي] هركذ كرت نع راذتعالاو

 ذاتسألا» راتخا دقو ,ةعوبتملا بهاذملا باحصأب قلعتت خيراوت ىلع هيبنتلا دارملا

 نبا لاق .بهذملا نم حيحصلا هنأ ركذو ءدواد فالخ ربتعي هنأ « ىدادغبلا روصنم وبأ

 نيذلا نيرخآتملا ةمئألا مالك نم رقتسا ىذلا وه اذهو” :كلذ هتياكح دعب حالصلا

 , «ىدرواملاو ,ىلماحملاو .دماح ىبأ خيشلاك ةروهشملا مهبتكو مهتافنصم ىف هفالخ اودروأ

 ءىلجلا سايقلا هيف فلاخ ايف الإ ,هب دتعيو هلوق ربتعي هنا راتخاو .«بيطلا ىبأ ىضاقلاو

 ظ/47١ «تهتنا - .''"داهتجالا ىرحت ىلع ءانب

 نب ىلع نب دواد» ةمجرت (تاغللاو ءاسألا بيذهت) ىف ,حالصلا نبا نع .نايب ديزب ءىوونلا هاكح ')١(
 .161 مقر 1873 - 187/١ «رهاظلا لهأ مامإ .ىدادغبلا مث ىناهيصألا نايلس ىبأ .فلخ



 حالطصالا نساجحو حالصلا نبا ةمدقم 36,

 نم تضم ةرشع ثالثل اهب تام «ىذمرتلا ىِملَسلا ىسيع ع نب دمحم ىسيع وبأ»و

 .نيتئامو ٍنيعبسو عست ةنس بجر

 هللاو .*""'ةئاثلثو ثالث ةنس تام :''«ىئاسنلا بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ»و
 .ملعأ

 ْ اد

 مهفيئاصتب ٌعافتنالا مظعو ٌفينصتلا اونسحأ ,مهتقاس ىف ظافحلا نم ةعبس : سماخلا
 .**انراصعأ ىف

 سجح ةنس ةدعقلا ىذ ىف اهب تام :«يدادغبلا ىنطقرادلا رمع نب ىلع نسحلا وبأ»
 .ةئاثالثو تس ةنس ةدعقلا ىذ ىف دلو .ةئاثالثو نينامثو

 ,ٍ سمح ةنس رفص ىف اهب تام :«ىروباسينلا عيبلا نب هللا دبع وبأ مكاحلا» مث

 ْ .ةئامئالثو نيرشعو ىدحإ ةنس لوألا عيبر رهش ىف اهب دلوو .ةئاعبرأو

 بابللا) ىوَسن : :اًضيأ اهيلإ بسنيو .ناسارخب ةدلب (اسن) ىلإ ةبسن .ىئاسنلا :هبسن ىف روهشملا )١(
 - !رسك بجاولا نم ناكو .ىوست :ليقو ,ىئاسن : اهيلإ ةحيحصلا ةبسنلاو» : (هنادلي) ىف توقاي لاق (" 5
 .«نونلا

 دمحم رماع ىبأ طخ نه ةطقن -نبا هلقن) رفص نم تلخ ةرشع ثالثل نينثالا موي - ةلمرلاب - نيطسلفب (؟)
 ىفو (ةصالخلا شماه) رصم خيرات ىف ءسنوي نبا نع (لامكلا بيذهت) ىف ام وهو (١0ل :ىردبعلا نودعس نبأ
 ةصالخ) ىفو 5١6« ةنس ىف ىدلوم نوكي نأ هبشي : ىئاسنلا لاقو» :ىنوميملا ركب ىبأ نع بيذهتلا بيذهت
 .ةنس نيناثو ناث نع ,ةئاثالثو عبرأ ةنس .هنع ىضرو هللا همحر اًديهش ,ةكمب يفوت ليقو : (بيذهتلا

 : نساحملا د

 هب لمك ىذلا ننسلا باتك بحاص - ىنيوزقلا ديزي نب دمحم - هجام نباو :ةدئاف

 نيعبسو ثالث ةنس تام ..ءديفم باتك وهو .نيحيحصلا دعب ةعبرألا نئسلاو ,ةتسلا ّبّتكلا

 ش .و/67١ «تهتنا .نيتئامو

 مهبلاغ ركذا الو .ثيدحلا ىف فيناصتلا باحضأ باعيتسا دارملا سيل :ةدئاق» *# *

 ثيدحلا ىف فيناصت نو .ءالؤه فيناصت راهتشال وأ «قفتا ام بسحب كلذ لب ,مهريثك الو

 ظ/57١ «تهتنا .ركذت م -رخأتمو مدقتملا ,ةروهشم ريغو ةروهشم -

 .(717/7 ثيغملا حتف) هعم رظناو -
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 نيتنثا ةنس ةدعقلا ىذ ىف دلو :رصم ظفاح «ىدزألا ديعس نب ىنغلا دبع دمحم وبأ» مث

 .ةئاعبرأو عست ةنس ىف رصمب تامو .ةئاثالثو نيثالثو

 .ةثامثالثو نيثالثو عبرأ ةنس دلو :«ظفاحلا ىناهبصألا هتلا دبع نب ٌدحأ ميِحُت وبأ» مث

 .ناهبصأب ةئامعبرأو نيثالث ةنس رفص ىف تامو

 ىف دلو .برغملا لهأ ظفاح «ىرمتلا ربلادبع نبا َرمعوبأ» :ىرخألا ةقبطلا نمو

 رهش ىف ,سلدنألا دالب نم ةيطاشب تامو .ةئامثالثو نيتسو نامث ةنس رخآلا عيبر رهش

 .ةئامعبراو نيتسو ثالث ةنس رخآلا عيبر

 تامو .ةئامثالثو نينامثو عبرأ ةنس َّدِلَو :«ىقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ» مث

 .اهب َنِفَدخ نهيب ىلإ لقنو «ةئاعبرأو نيسمخو نامث ةنس ىلوألا ىدامج ىف روباسينب

 نيتنثا ةنس ةرخآلا ىدامج ىف دلو «ىدادغبلا بيطخلا :ىلع نب دمحأ ركب وبأ» مت

 .ةئاععبرأو نيتسو [و/6١١] ثالث ةنس ةجحلا ىذ ىف دادغبب تامو .ةئاثالثو نيعستو

 ."!هلعأ هللاو ؛نيعمجأ .نيملسملاو .انايإو هللا مهمحر
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 .سماخلا سلجملا ىف .هتءارقب عاسلا غالب .ىسافلا نبا طخب (غ) شماه ىلع قلل



 نوتسلاو ىداحلا عونلا

 ثيدحلا ةاور نم ءافعضلاو تاقثلا ةفرعم

 همقسو ثيدحلا ةحص ةفرعم ىلإ '"ًةاَكْرلا هنإف .هيخفأو عون لجأ نم اذه.
 ءافعضلا : باتكك ءافعضلا ىف ٌدرفا ام اهنم .ةريثك فيناصت هيف ثيدحلاب ةفرعملا لهالو 1 ع 8

 .اهريغو .ليقعلل ءافعضلاو .ىئاسنلل ءافعضلاو .ىراخبلل

 .(ناَّبِج نب متاح ىبأل ,تاقثلا) :باتكك .بسحف تاقثلا ىف اهنمو

 - ةمثيخ ىبأ نبا خيراتو «ىراخبلا خيراتك : ءافعضلاو ٍتاقثلا نيب هيف مم ام اهنمو

 *ىزارلا متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا باتكو - هدئاوف رزغأ امو

 . نب ةبعش :لاجرلا ىف ملكت نم لوأ” :«ةَرّزَج ,ظفاحلا دمحم نب حلاص» نع انيور
 ' .نيعم نب ىيحيو ءلبنح نب دمحأ هدعب مث .ناطقلا ديعس نب ىيحي هّعبت مث ؛جاجحلا

 هيلإ َىِقَر : سوماقلا ىو ( ص) ىف .كلذك الق رسكلابو .املق (غ) نتم ىف ءاهرسكو ميملا حتفب اهطبض )١(
 1 .«ةجردلا :رسكيو ةاقّرملاو .ىقرتو ىفت ىقتراك دعص اًيقرو ايقر ىقري ءىضرك

 : نساحملا *

 .هيف ٌفينصت ىزؤوجلا نبالو .ءافعضلا ىف ٌباتك َنابح نبال :ةدئاف»
 ' قشمد خيراتو .بيطخلل دادغب خيراتو ,ىدع نبال ٌلماكلا) كلذ ىف عفانلا نمو

 .ظ/47١ «تهتنا -(ىبهذلا ظفاحلل ,نازيملا)و .هيلع امو (ٌلامكلا)و .(ركاسع نبال

 ١ ثيغملا حتف) ىف .ءافعضلاو تاقثلا نيب هيف عمج اميفو ٠ .ءافعضلا ىفو ,تاقثلا :ىف تافنصملا نم اًديزم رظناو - 035
 (89؟9- ماو
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 كتم: سسسستسسسسسس5 مس سس سس كس لااا

 رج موف لكلا لاو ينو كلذل ىدصت نم لوأ هنأ ىنع عي 00“ لل تلق

 .اهنع بّذكلاو اطخلل يفنو ةعيرشلل اًنوص كلذ ٌروجو .مهذعب

 :لاق «دالخ نب ركب ىبأ» نع تيورو .ةاورلا ىف زاج دوهشلا ىف حرجا زاج اكو

 كءاصُخ ٠ ,مهتيدح تكرت نيذلا ءالؤه نوكي نأ ىشخت امأ : :ديعس نب ىيحيل تلق”

 ىمصخ نوكي نأ نم لإ ّبَحَأ ىئاصخ اونوكي نآل :لاقف ؟ةمايقلا موي هللا دنع

 وأ ءانيورو "15 ىثيدح نع ٌبذكلا ّنْدَت مل مِل :[ظ/0١١]ىل لوقي هل هللا ل وسر

 ' لاقف ءكلذ نم ايش «لبنح نب دمحأ» نم عمس «'" ادهازلا ىبَسْحَنلا بارت ابأ» نأ ءانغلب .

 .**(/«ةبيغ اذه سيل ,ةحيصن اذه .كحيو” :هل لاقف .ءايلعلا ُباتغَت ال خيش اي :هل

 ىنعي ةرزج حلاص لوق قايس ىف اهنأ ىلإ ىنقلبلا ةدئاف سنؤت دقو .خسنلا ىف اهعضوم اذك [ءالؤهو] )١(

 : ش .هرصع داقن

 ىفوتملا ءىرصبلا ريثك نب دالخ نب دمحم «دالخ نب ركب ىبأ» نع (54 :ةيافكلا) ىف بيطخلا هدنسأ (؟)

 (ق ساد م) 15١9 ةنس

 ىف ىملسلا هلاق نيتئامو نيعبرأو سمخ ةنس ىفوت .ركسع ةمسأ ءاذه بارت وبأ] :( غ) شماه ىلع (

 نم ةنيدم» بشخت ىلإ ةبسن : هيفو )7/”١"( بايللاو (غ١/6) ) 140 ةنس تايفو ايلا ف را 06

 سابعلا وبأ هعمج نيتريبك نيتدلجم وحن ىف ريبك خيرات ةنيدملا هذهلو ,فسن :اط ليقف تي رو .رهنلا ءارو ام دالب

 .(ه غ9" )080"  اهبيطخ .ىفسنلا دمحم نب رفعج «ىرفغتسملا

 . نب دمحم ةمجرت (دييقتلا) ىف ةطقن نب ركب وبأو ؛دمحأ نب هللا دبع نع (40 ةيافكلا) ىف بيطخلا هدنسأ (8)

 .(أ/2*) بيطخلا قيرط نم رطصان

 : نساحملا 3

 ,ءىنيدملا نبا لعد ك قعي :ءالؤهو «نيعم نب ىيحو دمحأرب ركذ دعب :ةدئاف»

 ا .«سالفلا ىلع نب ورمعو

 و/54١ «تهتنا .ةورُ ُّنِب ماشهو ,كلام :كلذ ىف ملكت .ءالؤه لبقو

 -.ثيداحأو ٌتايآ اهيفو ,ةبيغلا اهيف حابي ىقلا عضاوملا نم اذه :ةدئاف» *:*



 حالمصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 1 "601

 اليك لهاستلا ىقوتيو تبثتيو .ىلاعتو كرابت هللا ىقتي نأ كلذ ىف ٍذِخآلا ىلع نإ مث
 .دمحم ابأ» بسحأو .اهراع َرهدلا هيلع ىقبي ٍءوس ٍةَمِسِب اًئيرب مسيو ايلس حرجي
 هانركذ ام لثم نم - '""لادبألا نم ّدَعُي ناك هنإ ليق دقو - «متاح ىبأ نب نمحرلا دبع
 وهو هيلع لخد ,ىوصلا وهو «ىزارلا نيسحلا ّنِب فسوي» نأ انغلب وأ هانيور اميف «فاخ
 ىف مهلحاور اوطح دق موقلا ءالؤه نم مك” :هل لاقف (ليدعتلاو حرجلا) ىف هباتك أرقي
 اًضيأ انغلبو '"'نمحر لاٌدبع ىكيف ؟ مهباتغتو مهركذت تنأو ةنس ىتئامو ةنس ٍةئام ذنم نجلا
 نعطَنَل انإ” :لاق هنأ «نيعم نب ىيحي» نع .سانلا ىلع كلذ هّاتك أرقي وهو .ٌتْدَح هنأ
 نمحرلا ٌديع ىكبف “ةنس ىتئام نم رّثكأ ذنم ٍةنجلا ىف مهاحر اوطح دق مهلعل ماوقأ ىلع
 | .هدي نم ٌباتكلا طقس ىتح هادي تدعتراو

 .هل ةحص ال اب مهوحرجف ءدحاو ريغ ىلع ٍدحاو ريغ هيف أطخأ دقو :تلق
 ةقث مامإ ظفاح وهو ' "«حلاص نب َدمحأ هل ىئاسنلا نمحرلا دبع ىبأ خرج كلذ نم

 ىئاسنلا ىلإ دمحأ نم ناك دقو .(هحيحص) ىف ىراخبلا هنع جرخأ .حرج هب قلعي ال

 سانلا رئاس نم رخآ هناكم ماق الإ مهدحأ تومي ال ...ضرألا لجو زع هللا ميقي مهب موق :لادبألا )١(
 متاح ىبأ نب نمحرلاديع دنع انك » :لاق ىسايفلا لضفلا نب دمحم نع (؟4 ةيافكلا) ىف بيطخلا هدنسأ )0

 .هركذف «...هل لاقف ىزارلا نيسحلا ني فسوي هيلع لخدف .ليدعتلاو حرجلا باتك انيلع أرقي اًدإ وهو
 .ىرصملا رفعج وبأ ,حلاص نب دمحأ] :(غ) شماه ىلعو 79 مقر 7١ :ىئاسنلل نوكورقملاو ءافعضلا (؟)

 ةعرز وبأو ىذمرتلاو ىراخبلاو هراو نباو ىلهذلا ىيحي نب دمحم هنع ىور ةقث مامإ :ىربطلا نباب فرعي
 [هسلجم نع ىئاسنلا درط اذه دمحأ نإ :ليق .هريغو لبنح نبا هيلع ىنثأو ,ةرزج حلاصو دواد ويأو ىزارلا

 ش  .لي ايف نساحملا ةدئاف رظنا

 ىف طوسبم هلك كلذو '”“ٌسانلا هّرذحي ىك ّقسافلا اوكتها” : ثيدحب اذه ىف ِجَتحي دقو -

 امم اذهو .(بذهملا حرش ىلع عومجملا لابكإ ىف ,برقملا عوبنيلا) ىباتك نم حاكنلا ٍباتك
 و/55١ «.تهتنا - ةعيرشلل انوص بجي

 ثيدحلا .اًعوفرم ,هنع هقا ىضر .ىريشقلا ةديح نب ةيواعم نع (2؟ ةيافكلا) ىف بيطخلا دنسأ )١(
 .«ةبيغ قسافل سيل“ :ثيدحلاو“سانلا هرذحي ىتح هيف اب هوركذا ؟رجافلا ركذ نع نوعرتأ“

 1١60١( ح 779/1 افخلا فشك) ىف هجر خت رظناو

 .(97-- )109/7/١ ليدعتلاو :حرجلل متاح ىبأ نبا تامدقم كلذك رظناو



 107 ثيدحلا ةاور نم ءافعصلاو تاقثلا ةفرعم :نوتسلاو ىداحلا عونلا

 , نأ ىلع ظافحلا قفتا” :لاق «ظفاحلا ىليلخلا ىلعي ىبأ» نع انيورو .هيلع هبلق دسفأ ٌءافج

 ١ (3) ««ديف هلاثمأ مالك حدقي الو 2لماحت هيف همالك

 ىلإ هلثم بسن ؟ اذإو ,ليدعتلاو حرجلا ىف ةجح مامإ «ىئاسنلا» :تلق

 ةحيحص حجراخم نطابلا ىف ا ىواسم ىدبت طخسلا نيع نأ هه ههجو ناك ءاذه[و/71١١لثم

 . ملعاف ,*هنالطب ملعي حدقل اًدمعتم هلثم نم عقي كلذ نأ ال ,طخسلا باجحب اهنع ىمعت

 .ةمهملا ةسيفنلا تكنلا نم هنإف اذه

 .(طابرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطخم 86) ىرصملا حلاص نب دمححأ ةججرت :ليلخلا ىلعي ىبأل داشرإلا )١(

 :نساحملا *

 امل اًيبس ناك كلذ لعلف .هسلجم ٌروضح ىئاسنلا عنم «حلاص نب دمحأ» ناك : ةدئاف»

 خيرات) ىفو .فيعض:حلاص نب دمحأ : ىنطقرادلا نع (ىزوجلا نبا باتك) ىف نكلو .مدقت

 حلاص نب دمحأ :لوقي نيعم نب ىيحي تعمس :لاق حلاص نب ةيواعم انثدح :(سنوي نبا

 ةقثب سيل ءحلاص نب دمحأ” :هيبأ نع ىئاسنلا نب ميركلا دبع لاقو .فسلفتي باذك

 “بذكلاب .نيعم نب ىيحي هامرو ىيحي نب دمحم هكرت .نومأم الو

 «سنوي نبا» مالك امأو .ىئاستلا هيف عبتا هلعلف «ىنطقرادلا » مالك امأ :اذه باوجو

 :لاقو ءهيلع ءانثلا ءاسأو ءهامرف حلاص نب ٌدمحأ ىئاسنلا ركذ” : سنوي نبا لاق .ةمتت هلف

 باذك حلاص نب دمحأ :لوقي نيعم نب ىيحي تعمس :لاق حلاص نب ةيواعم انثدح

 . هل نكي ملو ,ىئاسنلا لاق اك .ىلاعت تأ دمحي ءاندتع نكي مو :سندع نإ لاق .فسلفتي

 ىهتنا “ربكلا ريغ ةفآ

 هيلع ركنيو .حلاص نب دمحأ ىف ىأرلا ٌىيس ىئاسنلا ناك” :«ٌيدَع نبا» لاقو

 ىراخبلا هنع ثدح ناجحلا ثيدح ةصاخو ثيدحلا ظافخ نم حلاص نب ٌدمحأو ؛ت ثيداحا

 .«ٌلماحت هيف نيعم نبا مالكو .زاجحلا ثيدح نم ريثك ىف هيلع امهدامتعاو :ىيحي نب دمحو

 .كلذك هتدجو مث ,ىدع نبا هركذام - ٌىِدَع نبا مالك ىرظن لبق - تلق تنك دقلو

 ةفرعملا لهأ نم رصمب ناكو- «ىندملا نامثع نب دمحم نب دمحأ رهاط ىبأ» نع َلقْن امو

 لومحم اذهف “اًئيش ىواسي سيل هنإ” :حلاص نب ٌدمحأ ىف هلوق نم- لاجرلاو ثيدحلاب

 -:نم رهاط ىبأ ةبتر عقت نيأو .هقلخ. ةسارشو هربك ببسب اًيش ىواسيال هنأ ىلع



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 1604

 .ملعأ هللاو ؛نيرشعلاو ثلاثلا عونلا ىف ليدعتلاو حرجلا ماكحأ ىف مالكلا ىضم دقو

 سس لل ل | ني ان اف

 .هراو نباو ءريغ نباو .ىوسفلا بوقعيو ,لبنح نب ٌدمحأو ميعت ىبأو ,ةعرز ىبأ -
 ؟مهريغو ىراخبلاو .ىلجعلاو

 نب دمحأ :تلق ؟ رصمب َتْفَّلَح نم :لبنح نبّدمحأ ىلأس” : «ىقشمدلا ةَعرُروبأ» لاق
 .قشمدو رصمب هنع ٌتبتك” :«متاح وبأ» لاقو ."هللا هل اعدو هركذب ّرَسَف .حلاص
 انيلع مدق ام : : لوقي ميعن ابأ تعمس"” :«رتمن نب هللا دبع نب دمحم » لاقو .""”«ةيكاطنأو
 نب ىلع» لاقو .«حلاص نب دمحأ» ديري “قفلا اذه نم زاجحلا لهأ ثيدحب ملعأ ٌلجر
 :لاق ؟ باهش نبا ثيداحأب س انلا فرعأ نم : لبنح نب دمحأل تلق” :«ىورحهلا دومحم

 :«ىدنواهنلا قاحسإ نب هللا دبع» لاقو .“ىلهذلا ىيحي نب دمحمو .حلاص نب دمحأ
 هذتغأ مهنم دحأ ام «تاقث مهلك ءرسكو خيش فلأ نع تبتك : :لوقي ىوسفلا تعمس
 نب ىلع» لاقو .“قارعلاب لبنح نب دمحأو رصمب حلاص نب دمحأ :نيلجرالإ هللا دنع ةجح
 اذإو .حلاص نب دمحأ انثدح :لوقي ريغ نبا تعمس“ :«ىزارلا دينجلا نب نيسحلا
 نبا» نع «ىروباسينلا ةملس نب دمحأ» ىورو .'' هلثم دحأ سيلف تارفلا تزواج
 ليفنلاو ,ةفوكلاب ريغ نباو .دادغبي لبنح نب دمحأو .رصمب حلاص نب دمحأ” :لاق «هراو
 لاقو .“ةنس بحاص .ةقث ىرصم“” :«ىلجعلا» لاقو “نيدلا ناكرأ ءالؤه ,نارحب
 نباو ىلعو دمحأ ناك ,ةجحب هيف ملكت اًّدحأ تيأر ام ,ةقث حلاص نب دمحأ :«ىراخبلا»
 حلاص نب دمحأ ىلع ركنأ «ىئاسنلا» نأ ملعاو” .حلاص نب دمحأ نوتبثي مهريغو ريم
 - بهو نبا نع هاور دقف هيلع ركني سيلو (9“ةحيصنلا نيدلا” :ثيدح

 .(7/0/؟ ليدعتلاو حرجلا) ىرصملا حلاص نب دمحأ ةمجرت ىف .هيبأ نع متاح ىبأ نبا )١(
 .(/9/0+/؟ ليدعتلاو حرجلا) دينجلا نب نيسحلا نب ىلع نع متاح ىبا نبا (')
 ةريره ىبأ نع هيبأ نع حلاص ىبأ نب ليهس نع كلام نع بهو نبا نع حلاص نب دمحأ ه هاور (؟)

 :ربلا دبع نبال ىصقتلا) .ليهس نع (أطوملا) ىف كلام مامإلل ىتلا ةرشعلا ثيداحألا ىف سيلو .اًعوفرم
 باتك ىف ىراخبلا هجرخأ :هيلع قفتم ثيدحلا نإف .هنتم ىف ال ,ىئاسنلا هركنأو ١114( - 1060 ح87

 حتف) رظناو «مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هلل ةحيصنلا نيدلأ» : يلع ىبنلا لوق باب هحيحص نم ناميإلا :
 | باتك ىف ىذمرتلا) هجرخأو.ةحيصنلا نيدلا نأ نايب باب :ناميإلا باتك ىف ملسم هجرخأو ٠١1/١( ىرابلا
 1 .مهتس نم (قئاقرلا ىف ىمرادلاو .ةعيبلا باتك ىف ىئاسنلاو .ربلا



 301 ثيدحلا ةاور نم ءافعضلاو تاقثلا ةفرعم :نوتسلاو ىداحلا عونلا

ااا ا اا 51#7717373ة51 5050000
 

 .«دلاخ نب ٌدمح :كلام نعو .ىلعألا دبع نب ٌسنوي -

ج نم حلاص نب دمحأو" :اذه هركذ دعب «ىدع نبا» لاق ْ
 تطرش ىنأ الولو ,سانلا ل

 :اضيأ ىدع نبا لاق .“هركذأ نأ ٌدمحأ لجأ ٌتنكل .هيف ملكت نم ركذأ نأ ىباتك ىف

 دمحأ ىف ملكت - ىئاسنلا ىنعي  ىناسارخلا اذه :لوقي ىقربلا نوراه نب دمحم تعمسو”

 .''""هيف ملكت نأ ىلع كلذ هلمحف .هسلجم نم هدرطف دمحأ سلجم رضح ؟حلاص نبا
 ظ/406١ - ظ/55١ «تهتنا |

 ندع

 )١( بيذهتلا بيذهت) ىف”ٌئرصملا حلاص نب دمحأ ةمجرت ىف ءليصفتب ,ةيضقلا ١/ 275 9هيفو (18 مقر '

 ثيدحلا ىف حلاص نب دمحأ ناك” :تاقثلا باتك ىف نابح نب متاح وبأ لاقو» :نساحملا ةدئاف ىف تأي مل امم

ري ىذلاو .اًمايت اًفلص ناك هنكلو - قارعلا لهأ دنع لينح نب دمحأك ,رصم لهأ دنع هظفحو
 نب ةيواعم نع ىو

. 
لا حلاص نب دمحأ كاذ نإف ,باذك حلاص نب دمحأ نأ نيعم نب ىبحي نع حلاص

 ىفومشلا ةخسن ىفو - ىمومش

 ”ناقتإلاو ظفحلا ىف نيعم نب ىيحي نراقي وهف اذه امأف .ىبحي هنع ةيواعم لأس ,ثيدحلا عضي ةكب ناك خيش

دقت ام ,ةمجرتلا ٌبحاص دري مل نيعم نب ىبحي نأ نابح نبا هلاق ام ىّرقيو .ىهتنا
 نب ىبحي نأ ىراخبلا نع م

حأ ناك :ليقعلا رفعج وبأ لاقو .ةمجرتلا بحاص ىرصملا حلاص نب دمحأ تين نيعم
 اًدحأ ثدحي ال حلاص نب دم

 نأ دمحأ ىبأف ,كانه اوسيل ثيدحلا باحصأ نم اًموق بحص دقو ىئاسنلا هءاجف ,هنع لأسي ىتح
 لكف .هل نذأي

لاص نبا رضي مو ءاهب عنشف حلاص نبا اهيف طلغ دق ثيداحأ عمج نأ ىئاسنلا هيلع ردق ءيش
 مامإ وه ءائيش ح

 دنع ثيدح هل سيلف :ىمومشلا حلاص نب دمحأ امأو .(14) 14/7 ىراخبلل ريبكلا خيراتلا ىف هرظناو ..«ةقث

 .هيلع امو (لابكلا) ىف (زييمت) ةمالعب ركذياغإو ,ةتسلا'



 نوتسلاو ىناثلا عونلا

 تاقثلا نم هرمع رخآ ىف طّلَخ نم ةفرعم

 مرفأ 00 ملعأ / مهم زيزع نف اذه

 ادج م

 هرصب باهذل طلخ نم مهنمو .هفرَخو هليالتخال طلخ نم مهنمف ؛ :ن ومسقنم مهو

 ٠ لَبقُي الو ,طالتخالا لبق مهنع ذخأ نم ثيدح لّبقُي هنأ مهيف مكحلاو .كلذ ريغل وأ
 طالتخالا لبق هنع ذخأ له ردي ملف هّرمأ لكشأ وأ طالتخالا دعب مهنع ذخأ نم ٌثيدح

 .هدعب وأ

 رباكألا ةياورب ملعلا لهأ جتحاف هرمع رخآ ىف طلتخا «بئاسلا نب ءاطع» : : مهنمف 0

 جاجتحالا اوكرتو .ةحصلا ىف ناك هنم مهعامس نأل «ةبعشو .ىروثلا نايفس» لثم .هنع

 ناك نيثيدح الإ :ةبعش ىف «ناطقلا ديعس نب ىيحي» لاقو .ارخآ هنم عمس نم ةياورب

 ."2ناذاز نع ةَّرْخأب اهتعمس :لوقي ةبعش .

 امدعب ,هنم «ةنييع نب نايفس» عابس نإ لاقيو ءاًضيأ طلتخا «ىعيبسلا قاحسإ وبأ»
 ."'«لقيلخلا ىلعي وبأ» كلذ ركذ .طلتخا

 لاق .هتوم لبق هظفح ريغتو طلتخا « ىري رجلا سايإ نب ديعس»

 فقي مو (ديفتسملا ةفحت) باتك نيطلتخملل «ىمزاحلا ركب وبأ» ظفاحلا درفأ» : ىواخسلا سمشلا لاق )1(

 .راصتخاب مجعملا فورح ىلع م اًيترم «ىئالعلا» نيزخأتما ن نمو .٠ »اذ كذب انت هنرك عم حصل نبا هيلع

 لبق مهنم عمس نمم فورعملا دايو ,مهطالتخا حالصلا نبا ركذ نيذلا لاول ىقارعلا الإ ظنا 3
 23560 - غغ؟ حاضنإلاو دييقتلا - (نيحيحصلا) ف مهناع ىورملاو «,هدعبو طالتخالا
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 341 تاقثلا نم هرمع رخآ ىف طلخ نم ةفرعم :نوتسلاو قاثلا عوتلا

 تيثأ وهو ,نوعاطلا مايأ َركنأ : ىئاسنلا لاق” :'''ىكلاملا ىجابلا [ظ/7١١]ديلولاوبأ

 ا""نوعاطلا مايأ لبق هنم َعِمُس ام اذك .ءاذحلا دلاخ نم اندنع

 ةيزه دعب ةبورع ىبأ نب ديعس طلخ” :نيعم نب ىيحي لاق «ةبورَع ىبأ نب ديعس»

 عمس نمو - ةئامو : ىنعي - نيعبرأو نيتنثا ةنس ءنسح نب نسح نب هللا دبع نب ميهاربإ

 وهو طساوب هنم عمس ههنم عابسلا حيحص نوراه نب ديزيو . ءىشب سيلف كلذ دعب هنم

 “ناهيلس نب ةدبع :هنم اًعامس سانلا تبثأو .ةفوكلا ديري

 :«ىلصوملا نارمع نب ىفاعملاو عيكو» :هطالتخا دعب هنم َعِمَس هنأ فرم نمميو :تلق

 امنإ «ءىشب هنع اهتياور تسيل” :لاق هنأ ظافحلا دحأ ىلصوملا راع نبا نع انغلب
 نع رحت : عيك ول لاق هنأ « نيعم نب ىيحب» نع انيور دقو “طلتخا ام دعب اهعامس

 ثيدحب الإ هنع تئّدح ىنتيأر :لاقف ؟ طالتخالا ىف هنم ٌتعمس امنإو ةبورع ىبأ نب ديعس
 (؟)#

نب هللا دبع نب ةبتع نب هللا دبع نب نمحر لا دبع» :وهو ءطلتخا نمم «ىدوعسملا»
 

 ىف «هللا دبع وبأ مكاحلا» ركذ .ىدوعسملا ةبتع سْيَمُعلا ىبأ وخأ وهو «ىلذملا دوعسم

 نامز ىف ىدوعسملا نم عمس نم” :لاق هنأ نيعم نب ىبحي نع (ةاورلل نيكزملا باتك)
00 

م عمس نمو ؛عابسلا حيحص وهف '"'رفعج ىبأ
 .“ءىشب هعامسس سيلف ىدهملا مايأ ىف هن

 [اطوملا جرش ىف اقتنملا باتك بحاص وه] :( ص) شماه ىلع )١(

 .(450) حاضيالاو دييقتلا :رظناو
 1 40١. 448 :حاضيإلاو دييقتلا (؟)

 هتيالو تناكو ه ١08 ةنس سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم نب هللا ديع روصنملا رفعج  وبأ ىقوت] ةيفإ

 .(غ) شماه نم [امايأ الإ ةنس نيرشعو تيتنثا

 ,198 ةنس ةجحلا ىذ ىف تامو 175 ةنس ةجحلا ىذ ىف حافسلا سابعلا ىبأ هيخأ توم دعب ةفالخلا ىلو

 ١ .ه19١1 ةنس مرحملا ىف هتافو ىلإ .دمحم هتلادبع وبأ ,ىدهملا هنبا هفلخو

 يب يبي با

 2 0 .٠ ع 5 3 5

 «تهتنا .ازئاج ناك وتسم ثيدحب ثدح اذإ هنأ دجوي ةياكحلا هذه نم :ةدئاف»

 ر/1



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم ذك

 هلع نبا وه  مصاع عابس” :لاق هنأ «لبنح نب دمحأ» نع قاحسإ نب لبنح ركذو
 ."0“طلتخا ام دعب .ىدوعسملا نم .ءالؤهو ءرضنلا ىبأو

 ٌكِرتو .هرمع رخآ ىف ريغت هنإ ليق :«كلام ذاتسأ ,نمحر لا دبع ىبأ نب , ىأرلا ةعيبر»

 ."7كلذل هيلع. داهتعالا

 بئذ ىبأ نبا هنع ىور :فلخ نب ةيمأ تنب ةمأوتلا ىلوم ,««ناهبن نب حلاص»
 طلتخاو .ةئامو نيرشعو سمح ةنس ىف ريغت” ". نامح نب متاح وبأ [و/7١١] لاق .سانلاو
 .9«كرتلا قحتساف ءزيمتي مو ميدقلا هثيدحب ريخألا هثيدح

 هل

 هللاو هريغو ىئاسنلا هركذ .ريغتو طلتخا نمم :«ىفوكلا نمحر لا دبع نب نيصخ »
 .”هلعأ

 :لاق هنأ نيعم نب ىبحي نع ىزارلا متاح ىبأ ْنبا ركذ :«ىفقثلا باهولا دبع»
 .ةرخأب طلتخا

 ىيحي عمس هنأ ىلصوملا رابع نب هللا دبع نب دمحم نع تدجو :«ةنييغ نب نايفس»

 عمس نمف .نيعستو عبس ةنس طلتخا ةنييع نب نايفس نأ دهشأ” :لوقي ناطقلا ديعس نب

 بيذهتلا بيذهتو ١١91 ةمجرت 0 /0 ليدعتلاو حرجلا عم 205 - غ0” :حاضيإلاو دييقتلا )١(
 اك

 كلذ نايب رظنا .«هريغل هرأ مل .هرمع رخآ ىف ىأرلا ةعيبر ريغت نم فنصملا هاكح ام» :ىقارعلا لاق (1)
 .0501/7 :ربلا ديع نبال ديهمتلا عم .401 200 :حاضيإلاو دييقتلا) ىف

 سيلو .هثيدح عيمج كرت كلذ ىضتقاف .هيف نابح نيا مالك ةياكح ىلع .حلاص ىف فنصملا رصتقا» (؟9)
 دييقتلا «.. .هطالتخا دعب هنم عمس نم .هتحص ىف نم عمس نم ضعب ةمئألا نم دحأو اريغ زيم دقف ؛ ,كلذك
 .605 :كلذ نايب عم حاضيإلاو

 قفتملا) ىف بيطخلا مهركذ ,ةعبرأ «ىفوكلا نمحر لا دبع نب نيصح» همسأ نم نأ ىلع ىقارعلا هبن (8)
 رخآ ىف طالتخالاب مهنم روكذملا اذه زيي ىغيني ناكف (نازيملا) ىف ىبهذلاو (بيذهتلا) ف ىزملاو (قرتفملاو :

 حاضيإلاو دييقتلا) ةتسلا بتكلا ىف ةياور هريغل سيلو ليذهلا ىبأ : هتينك وأ ءىملسلا : هبسنب ءهرمع
 .هدعبو طالتخالا لبق هنع ةاورلاو هلاح نايب عم 404 -



 ع تاقثلا نم هرمع رخآ ىف طلخ نم ةفرعم :نوتسلاو ىناثلا عونلا

 7"ءىش ال هعامسف ءاذه دعبو ةنسلا هذه ىف هنم

 7 ("'ةئامو نيعستو عست ةنس «نيتنس وحنب كلذ دعب ىفوت :تلق

 نقلي ناكف هرمع رخآ ىف ىمع هنأ لبنح نب دمحأ ركذ :«مامه نب قازرلا دبع»

 ّبتك نمل ٌرظن هيف” : ىئ ءاسنلا لاق .ءىش ال . .ىمع ام دعب هنم عمس نم عامسفا ,نقلتيف

 “بةَرْخأب هنع

 دقل هللاو» : ءاعنص نم عجر امل «ميظعلا دبع نب سابع» لوق ٌلمحي اذه ىلعو :تلق

 يف ٌتدجو دقو :تلق .«هنم قدصأ ىدقاولاو ءباذكل هنإو .قازرلا دبع ىلإ ٌتمشِحت

 اهتركنتسا ٌتيداحأ «قازرلا دبع نع ىربذلا ميهاربإ نب قاحسإ نع ىناربطلا نع كوز
 :ىبرحلا ميهاربإ لاق .اًدج رخأتم هنم ىربدلا عامس نإف كلذ ىلع اهّرمأ تلحأف ءاّدج

 ."!نينس عبس وأ نينس تس ىربدللو قازرلا دبع تام

 نب نايفس» نم هعامس رخأت نمع ةعقاولا ىلاوعلا نم ريثك نم رظن ىف اًضيأ لصحيو
 .ههابشأو «ةنييع |

 دمحو ىراخبلا هنع هاور اهف .ةرّخأب طلتخا :«ناعنلا وبأ لضفلا نب دمحم ,مراع»

 ."!هطالتخا لبق هنع اًدوخأم نوكي نأ ىغبني ,ظافحلا نم امههريغو لهذلا ىيحي نب

 ةعْزخ نبا مامإلا نع انيور :«ىشاقرلا هللا دبع نب دمحم نب كلملا دبع ,ةبالق وبأ»

 ."”«دادغب ىلإ جرخيو طلتخي نأ لبق [ظ ١١71 ةرصبلاب ةبالق وبأ انثدح» :لاق هنأ

 ةنييع نبا طالتخاب دهشي ناطقلا ديعس نب ىبحي عمس هنإ ىلصوملا رابع نب هللا دبع نب دمحم لوق 001(

 ةمئألا نأ حالصلا نبا ركذي مو .ه ١١4 ةنس رفص ىف .,ةكم ىف ىيحي ةافوب ,هطلغو ىبهذلا هدعبتسا /١071, ةنس

 همهوف 2115 ةنس ,نيتنسب هطالتخا دعب نايفس ةافوي حالصلا نبا لوق امأو .عبس ةنس لبق نايفس نم اوعمس
 دييقتلا) ه 198 ةنس .ةرخآلا ىدامج رخآ وأ ءبجر لوأ ةكمب ىفوت نايفس نأ فورعملا نأب .هيف ىقارعلا
 .(101 :حاضيإلاو

 ىف ةمئألا نم هل جرخأ نمو .هنع ةاورلاو طالتخالا دعبو ةحصلا ىف قازرلا دبع لاوحأ نايب (؟)

 45٠ - 65١( :حاضيإلاو دييقتلا)

 امنإ ءافالخ هيف تيأر ام ءقودص : لاقف ىربدلا قاحسإ نع هتلأسو» :(ىنطقرادلل مكاحلا تالاؤس) ىفو

 .ضايرلا ط 5١ مقر لاؤسلا «هتلاو ىإ :لاق ؟ حيحصلا ىف لخديو :تلق .نأشلا اذه لاجر نم نكي مل :ليق

 .ديردم ط ١7٠١(. :ريخ نبا ةسرهف) ىف قازرلا دبع فنصمل ىربدلا ةياور قيثوت رظناو

 15١[(. حاضيإلاو دييقتلا) ىف .هنع ةاورلاو هتدمو مراع طالتخا ءادتبا نايب ()

 .(65 دييقتلا) ىف دادغببو ءةرصبلاب ىشاقرلا ةبالق ىبأ نم عمس نم نايب (8)
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 001 ل ا تس سس 22222 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم 33غ

 نيرخأتملا نم كلذ هنع انغلب نممو

 ركذ :«ةيزخ نبا مامإلا ديفح ''”رهاط وبأو .ىناجرجلا .”'ىفي رطيغلا دمحأ وبأ»

 رخآ ىف اطلتخا اههنأ هغلب هنأ (همجعم) ىف «ىدنقرمسلا مث : ,ىعذربلا ىلع وبأ ظفاحلا

 .امهرمع

 هرمع رخآ ىف لتخا :هريغو (دمحأ دنسم) ىوار «ىعيطقلا كلام نب ركب وبأ»و

 .”"هيلع أرقي امم ائيش فرعي ال ناك ىتح فرخو

 دج دع د

 انإف ءامهدحأ وأ (نيحيحصلا) ىف هتياورب اًجتحم ليبقلا اذه نم ناك نم نأ ملعاو

 .ملعأ هللاو .طالتخالا لبق هنع اذوخأم ناكو زيمت امم كلذ نأ .ةلمجلا ىلع فرعن

 ' هنع لاق (ه8/) ىناجرجلا فيرطغلا نب مساقلا نب نيسحلا نب دمحأ نب دمحم ,ىفيرطغلا دمحأ وبأ )01(
 هنإف هب فرعأ وهو - طيلخت نم ائيش هنع ركذي ملف ,ناجرج خيرات ىف ىمهسلا ةزمح ظفاحلا هل مجرت : :ىقارعلا
 هطالتخا روباسين خيرات ىف مكاحلا ركذ نارصاعتم اهو .هدليو هيبأ مساو همسا ىف هقفاوي رخآ م و .هخويش دحأ
 ىفيرطغلا دمحأ ىبأب هبتشا هلعلف .ه7841/ ةئس ىفوتو ةنس نيعبرأو افين رفسلاو رضحلا ىف هبحاص ناكو ,ةرخأب
 خيرات) ىف ,ىراخبلا ىلع حيحصلا دنسملا) فنصم - ىفي رطغلا دمحأ ىبأ ةمجرت رظناو (4717 دييقتلا) هّيمس
 .توريب ”ط 78 مقر (ناجرج

 ىلوألا ىدامح ىف فوتو 8غ ةجحلا ىذ ىف ةيزخ نب قاحسإ نب لضفلا نب دمحم ,رهاط وبأ. طلتخا (؟)

 0ظ00

 نع تيكح ةلاقم فنصملا هيف عبت لوقلا اذهو: .رظن ىعيطقلا نع اذه توبث ىف» :ىقارعلا لاق (9)
 ىلع اذه نازيملا بحاص ركنأ دقو ..خيراتلا ىف بيطخلا اهركذ ,هيلإ اهدانسإ تبثي مل تارفلا نبا نسحلا ىبأ
 ,دهاز ةقث :لاقف هنع ىنطقرادلا لأس هنإ ىملّسلا نمحرلادبع ويأ لاقو .فارسإو ولغ اذه :لاقو تارفلا نبا
 ةعطق تقرغ ءاًحلاص اًخيش ناك :لاقف ىناقربلا هنع لئسو .نومأم ةقث .مكاحلا لاقو «ةوعدلا باجي هنأ تعمس
 :ىناقربلا لاق .ةقث وهف الإو .كلذ لجأل هوزمغف [هيف] هعامس نكي مل هنأ اوركذ باتك نم اهخسنف هبتك نم
 نأ مكالا عم تممتجأ الو ..هعامس ىف كش ال قودص هنأ ىدنع تبث ىتح هلاح نع ريقنتلا ديدش تنكو

 رت] مل» :بيطخلا لاقو [هلاح َنّسحو ؛ ؛ىخيش كاذ : لاقو] لع ركنأف هتنّيلو كلام نبا تركذ روباسينب هقادبع
 اذ يم نبني عيل قوي ةقث ناك طف نب ركب وبأ لاقو «هب جاجتحالا كرت الو هنع .ةياورلا نم عنتما اًدحأ
 عمس نمف « هفنصملا هيف هعبتو :ريغتلا نم تارفلا نبا نسحلا وبأ هركذ ام توبث ريدقت ىلعو «؟774 ةنس ةجحلا

 | ,اهبصألا ميعن وبأو ,ىناقربلا ركب وبأو ,مكاحلا هللا دبع وبأو ,نيهاش نب صفح وبأو ىنطقرادلا ةحصلا ىف هنم
 «ملعأ هللاو نيتسو تس ةنس هيلع هغمس هنإف .هنع دمحأ دتسم ىوار .بهذملا نبا ىلع وبأو 1

 :كلام نب نادمح نب رفغج نب دمحأ ىعيطقلا كلام نبا ةمجرت ,دادغب خيرات) : عم (410 :حاضيإلاو دييقتلا)
 (أ58ل :ةطقن نبا دييقت) ىلعو .هيلع ةلباقملاو ال

 رورو ص 2ل"+<كفغ_غك,ْ+<+ء+2ؤ,غ



 .نوتسلاو ثلاثلا عونلا
 ءايلعلاو ةاورلا تاقبط ةفرعم

 ' .مهريغو نيفنصملا نم دحاو ريغ اهب لهجلا ببسب حضتفا ىتلا تايهملا نم كلذو

 .دئاوفلا ريثك ليفح باتك (ىدقاولا بتاك .دعس نب دمحمل ريبكلا تاقبطلا باتك)و

 ءرمع نب دمحم وهو «ىدقاولا» :مهنمو ءافعضلا نع هيف ةياورلا ريثك هنأ ريغ ,ةقث وهو

 .*هبسني ال ىذلا

 : نساحملا 2

 :ةبيش نب بوقعي لاق .ةرحاسلا ىف ىدقاولا لوق ىلع «كلام» دمتعا دق :ةدئاف»

 ؟ءىش اذه ىف ىدقاولا دنع له اورظنا : لاقف ةرحاسلا لتق نع لتس اكلام نأ انل َرِكذ"

 ْنَأ ىورو “"' اهب عنق اكلام نأ اوركذف :نامثع نب كاحضلا نع اًئيش ركذف ,كلذ هوركاذف

 اذهب ىدنع سيل :لاقف ؟اهب لَعف ام ,ربيخب لَو ّىبنلا تّمس ىتلا ةأرملا نع لئس اكلام

 للي ىبنلا لعف ام ,هللادبع ابأ اي :لاقف ٌىدقاولا- ىقلف :لاق .ملعلا لهأ لأسأسو ملع

 ملعلا لهأ تلأس دقل : كلام لاقف .اهلتق هنأ اندنع ىذلا :لاقف ؟َربيخب هتُمَس ىلا ةأرملاب

 ,هنع تثدح ام ةقث ىدنع دنأ الول» :«ىناغاصلا ركب وبأ» لاق '''«اهلتق هنأ ىنوريخأف

 ةمثيخ ايأ ركذ هبسحأو - "'«ديبع وبأو ,ةبيش ىبأ نب ركب وبأ :ةمئأ ةعبرأ هنع ثدح

 .:لاق ؟ىدقاولا ىف لوقت ام :ىدرواردلل تلق» :«ذقانلا ورْمَع» لاقو - رخآ الجرو

 , -لئسو .(*'«ثيدحلا ىف نينمؤملا ريمأ كاذ :هنع لاقو [ىنع ىدقاولا لس] ؟هنع ىنلأست

 ىف ىرمعيلا حتفلا وبأو (8-4/) دادغب خيراتب ىدقاولا ةمحجرت ىف .هدانسإب ,ىدادغبلا بيطخلا )١-١(

 «ىراخبلا حيحص ىف ءرييخب ةمومسملا ةاشلا رمأ ىلع لباقو .بيطخلا قيرط نم 17/١( رثألا نويع) تامدقم

 (":8/10/)  ىزابلا ختف) هعمو .ىزاغملا ك

 (نديل 84/؟) دعس نبأ تاقبطو ("0؟/ ةيماشملا قاحسإ نبال ةريسلاو

 .هيلع ةلياقملاو .ىدقاولا ةمجرت ءدادغب خيرات (5-0)
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 حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمدقم 331

 دل لاو وو ووو وف ووو ووو وو وم موو وفن فوفو

 وبأ» هنع لئسو .ىبيسملا لاق كلذكو «نومأمإ ةقث» :لاقف «ىريبزلا بعصم» هنع-

 :«ىربنعلا سابع» لاقو .«نوراه نب ديزي» هقثوو .«نومأم ة ةقث» : لاقف « ىرهزلا ىيحي

 "!(قازرلا دبع نم لإ ٌبَحَأ وه»

 .باذك وه :«دمحأ» لاق ,عضولا ىلإ بنو ءٌفُعض :اًدج ريثك هيف مالكلا نأ ٌملعاو
 ىئاسنللو .كورتم :''!«ىئاسنلاو .ىزارلاو ءىراخبلا» لاقو .ةقثب سيل :« ىيحي» لاقو

 ريغ هثيداحأ «ىدع نبا» لاقو 2 فيعض : ىنطقرادلا» لاقو .""اذه نم دشأ مالك هيف

 1 هنم ءالبلاو .ةظوفحم

 ,ةمهتلل ةنظم بارغإلا ةرثكو ,بارغإلا ةرثكل ةنظم ملعلا ةعس نأ ملعاو
 مو ءهركذ اهبرغو ضرألا قرش قبط» :هنع «بيطنخلا» لاق .ملعلا عس او «ىدقاولا»و

 ,ىزاغملا نم :ملعلا نونف ىف هبتكب نابكرلا تراسو .هرمأ سانلا نم دحأ ىلع فخي
 لكي هتقو ىف ثدحت تناك ىتلا ثادحألاو عئاقولاو لك ىبنلا رابخأو ,تاقبطلاو .ريسلاو
 اًيرك اًداوج ناكو ؛كلذ ريغو .ثيدحلا ىف سانلا فالتخاو .هقفلا بتكو .هتافو دعبو
 ىبرغلا بناجلا نم «ىدقاولا» لقتنا امل» :«ةبيش نب بوقعي» لاقو «ءاخسلاب اًروهشم

 .«رطمق ةئاتس هبتك تناك : ليقو .رقو ةئامو نيرشع ىلع هبتك تلمح هنإ لاقي ءانهه ىلإ

 الإ دحأ نم ام :لوقي ىدقاولا ناك :دعس نبا لاق» :«ىربطلا ريرج نب دمحم » لاقو

 /*«ىبتك نم رثكأ ىظفحو ,ظفح نم ٌراكأ دّيتكو
 ظاو/47١ «ىهتنا-هفعضب ٌلوقلا ُقْلْطُي ال هنأ ٌراتخملاو ,ةليوط هتمجرتو

 .بيطخلا ديناسأب )1١/8( ىدقاولا ةججرت .دادغب خيرات )١(
 (57 ةمجرت )7١/8 - 5١ ىزارلا متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلاو )6/٠١5( ىراخبلل ءافعضلا (؟)

 (071/97) ىئاسنلل نوكورتملاو ءافعضلاو
 .ةنيدملاب - ميهاربإ - ىيحي ىبأ نبا ةعبرأ ثيدحلا عضوب نوفورعملا نوباذكلاو» :ىئاسنلا لاق (؟)

 .«ماشلاب بولصملا ديعسلا نب دمحمو .ناسارخب نايلس نب لتاقمو .دادغبب ىدقاولاو
 .(177 :نوكورتملاو ءافعضلا)
 ط غالا/ مقر 740 :نوكورتملاو ءافعضلا «هثيدح ىف نيل ءفعض هيف هيف فلتخم» :هيف ىنطقرادلا لاق (9)

 .ه5٠12١ ضايرلا

 .هيلع ةلباقملاو دادغب خيراتب هتمجرت ىف , ةرقفلا هذه ىف انه لاوقألا (6)



 د ءاملعلاو ةاورلا تاقبط ةفرعم :نوتسلاو ثلاثلا عونلا

 .نم نانوكي نيصخش ٌبرف اذه دنعو .نيهباشتملا موقلا نع ةرابع ةغللا ىف ةقبطلاو

 ناهباشتي ال ىرخأ ةهج ىلإ ةبسنلاب نيتقبط نمو .ةهج ىلإ ةبسنلاب |مههباشتل ةدحاو ةقبط

 نم مهريغو ٍةرشعلا عم :ةباحصلا رغاصأ نم هريغو «ىراصنألا كلام نب سنأ»ف
 اذه ىلعو .ةبحصلا ةفص لصأ ىف مههباشت ىلإ انرظن اذإ ةدحاو ةقبط نم ةباحصلا رباكأ

 [و8١١] .ةثلاث ةقبط نيعباتلا عابتأو ,ةيناث ةقبط نوعباتلاو ءىلوأ ةقبط مهرسأب ةباحصلاف

 .ارج .ملهو

 ضب ءهركذ قبس ام ىلع اوناك ,مهبتارمو مهقباوس ىف ةباحصلا توافت ىلإ انرظن اذإو
 ةرشعلا ةقبط نم ,ةياحصلا رغاصأ نم هريغو «سنأ» اذه دنع نوكي الو ,ةقبط ةرشع

 ."!تاقبطب مهنود لب .ةباحصلا نم

 ,هنع اوذخأ ن نمو «تايفولاو ديلاوملا ٍةفرعم ىلإ جاتحي نفلا اذه ّى رظانلا ٌُثحابلاو
 .ملعأ هللاو ؛كلذ وحنو ءمهنع ذخأ نمو
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 نم نيروهشملا تاقثلا ةمئألا ةقرعم :نيعبرألاو عساتلا عونلا ىف (مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم) ىف )١(
 .(15-181-) مهتادلب ىلعو ,مهتاقبط ىلع نيبترم ,ةركاذملاو ظفحلل مهئيدح عمجي نم .مهعابتأو نيعباتلا



 نوتسلاو عبارلا عونلا

 ءاملعلاو ةاورلا نم ىلاوملا ةفرعم

 ىف رهاظلا نإف .قالطإلا صوب لئابقلا ىلإ نيبوستملا ىلاوملا ٌةفرعم كلذ مهأو
 :هيف ليق نم نايب اذإف .ةبيلص مهنم هنأ ءىشّرقلا نالف :ليق اذإ ابك ةليبق ىلإ بوسنملا
 ظ ."ههم نحل ىلوم هنوك لجأ نم «ىشرق

 اذهو ,ةقاتعلا ىلوم هب دارملاو .نالف ىنبل :وأ ,نالف ىلوم :هيف لاقي نم مهيف نأ ملعاو

 هللا دبع وبأ» : : مهكمو .مالسإلا مالو هب دارملاو ءىلوملا لفل هيلع قلطأ نم مهلمو

 - هَدَج نأل نييفعجلا ءالو ىلإ بسن مهالوم : ىفعجلا ليعاسإ نب دمحم وهف «ىراخبلا

 سنخألا نب ناييلا» دي ىلع ءايسوحم ناكو .ملسأ - فنخألا هل لاقي ىذلا هنظأو
 .ىراخبلا خويش دحأ .ىفعمجلا ىدنسملا دمخم نب ةللادبع دج ")0 ىفعجلا

 هل هّوالو اغإ ,كزابملا نب هللادبع ىلوم :'"!«ىسج رساملا ىسيع نب نسلا» كلذكو

 .هيدي ىلع .اينارصن .ناكو ملسأ هنوك ثيح نم

 .؛!2«مامإلا سنأ نب كلام» ك .ةالاوملاو فلحلا ءالوب ىلوم وه نم مهنمو

 لوسر ىلاؤم هب ءادتبالا انمزلي ام لوأو :هباتك نم نيعبرألاو ثلاثلا ,عونلا اذه لوأ ىف مكاحلا لاق )١(
 لدا - ا :مهزكذف « دلع هللا

 ني نايلا ني رفعج نب قل ديع نب دمحت ني هللا دبع ىدنسملل ثلاثلا دجلا وهو :ىراخب ىلاو )0

 ىفوت هرضع مامإ ناكو ءرهتلا ءارو ام ةياحصلا دنسم عمج نم لوأ ,ظفاحلا ىراخبلا رفعج ىبأ ,ىفغجلا سنخألا
 584/١(. بابللاو ١١/٠١/16 بيذهتلا ٍتيّدبت - (تاخ) ه175 ةنس

 ىف مدقلاو ةورثلا لهأ نم ناك ,سجرسام نب ىسيع نب نسحلا وهف ءسجرسام ؛هدج ىلإ ةبسن] ()
 .(غل شماه نم [كرابملا نبا ئدي قع ملسأق ,ةينارضنلا

 رمع ىبأ نع اهصنب ىهو .ربلادبع نبا ءرمعىبأ نع كلام مامإلا بسن ىف ةلوطم ةرط (غ) شماه ىلع ()
 طابرلاط (١4/1١٠)هب عفتو ىلاعت هنا همحر ىحبصألا سنأ نب كلام بسن باب :كرادملا بيترت) ىف .
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 13 ءاملعلاو ةاورلا نم اولا ةفرعم :نوتسلاو عبارلا عوتلا

 ليقو .فلحلاب شيرق ميتل لاوم مهو ةبيَلَص نويريمح نويحبصأ مه: [ظ 14 هرفنو
 ريجأ ىأ - ىميتلا هللا ديبع نب ةحلط ىلع اًفيسع ناك «رماع ىبأ نب كلام» هّدَج نأل
 ."7ىميتلا هللاديبع نب ةحلط عم هنوكل .نييميتلا ىلوم :ليقف ,ةراجتلاب فلتخي ةحلطو -

 ؛سابع نبا ىلوه : هيف ليق هنأ «مَسقِم» ىف هانفلسأ ام وحن وهو :كلذ ىف عبار مسق اذهو
 : *مايإ هموزلل

 :مهيلاوم نم لئابقلا ىلإ نيبوسنملل ةلثمأ هذهو
 .نيط ىلؤم وه :«ىعباتلا زوريف نب ديعس ,ىئاطلا ىرتخبلا وبأ»

 . ."! حاير ىنب نم ةأزما ىلوم ناك :«ىعباتلا .ىميمتلا ىحايرلا ُْيفَر .ةيلاعلا وبأ»

 ةزيره ىنأ نع ىدارلا «دواذ وبأ .ىمشاهلا .جرعألا زمره نب نمحرلا دبع»

 .مشاه ىنب ىلوم وه :اههريغو ةنيحب نباو

 "الوم :«ىمهفلا ىرضملا دعس نب ثيللا»

 )١( (ةرم نب ميت ىلإ هلآو كلام ءاتتا ىف ةلغلا ركذ : كراذملا بيترت) ىف رظنا ٠١/١ هطبض :ّيحَّبْصألا وو '
 .ناطخق .نب برغي نم :حبصأ ىذ ىلإ ةيسن :ةدخاوب ءابلا حتفو ةلمهملا داصلا نوكسو فلألا حتفب ىناعمسلا

 بايللا) ةزجطلا زاذ مامإ ءنئحبصألا سنأ نب كلام هتادبع وبأ ةبسنلا هذهي روهشملاو ١/0035

 «نيعباتلا رابك نم وهو :,هتقتعأف» (؟)

 ٠ عبزأ ةنس تدلو :لاق هنأ هتع ىورو نيغستو نيتنثا ةتس دلو ليق .ناهيصأ نم هلصأ :دعس نب ثيللا] (6)
 ش .(غ) شماه نم [ةئامو نيعبسو ةسمخ ةنس نايعش ىف تامو .نيعستو

 ال1/5١ بيذهتلا بيذهتو (895) 181/8 :ليذعتلاو حرجلا عم (15 - 6517 :ىقارغلا دييقت) رظناو

 . 3 :بايللاو )-1١2(

 : نساحملا 2#

 انإ (باعيتسالا) ىف ربلا دبع نبا لاق .ىدغسلا نب هللا دبع :ةباحصلا ىفو :ةدئاف» '

 [مسق نوكي اذه ىلعف ."”ركب نب دعس ىنب ىف هل عضرتسا هنأل ,ىدعسلا :هيبأل ليق

 و/18١ .«تهتنا اًسماخ

 ىفؤت .هيبأ مسا ىف فلتخاو .ئرماعلا ىشرقلا .دمحأ ايأ هتلادبع .ىتكيو (004 : )/47١ باعيتسالا (1)



 حالطصالا نساحو حالصلا نبا ةمدقم : نحل

 .مهالوم :«ىلظنحلا ىزورملا كرابملا نب هللا دبع »

 .مهاالوم :«ىشرقلا ىرصملا بهو نب هللا ديع»

 .مهالوم «ىنهجلا - ثيللا بتاك - ىرصملا حلاص نب هلا دبع»

 «ىمشاطلا راسي نب ديعس باّيحلا ىبأ»ك ءاهالوم ىلوم ةليبقلا ىلإ بسن امبرو
 ىلوم ناقش ىلوم هنأل ,مشاه ىنبل ىلومل ىلوم ناك :رمع نباو ةريره ىبأ نع ىوارلا
 ش قط هللا لوسر

 0 د د

 تمدق نيأ نم :لاقف ناورم نب كلملا دبع ىلع تمدق” :لاق «ىرهزلا» نع انيور
 «حابر ىبأ نب ءاطع» :تلق ؟اًهلهأ دوسي اهب تفلخ نمف :لاق .ةكم نم :تلق ؟ ىرهزاي

 :تلق ؟مهداس ميو :لاق .ىلاوملا نم :تلق .لاق ؟ىلاوملا نم مأ برعلا نمف :لاق

 لهأ دوسي نمف .اودوسي نأ ىغينيل ةياورلاو ةنايدلا لهأ نإ :لاق .ةياورلاو ةنايدلاب

 نم :تلق لاق ؟ىلاوملا نم مأ برعلا نمف :لاق .«ناسُيك ني سواط» :تلق لاق ؟نميلا

 نمف .ىغبنيل هنإ :لاق [و/9١١] .ءاطع هي مهداس اب تلق ؟مهداس ميو :لاق .ىلاوملا

 . ؟ىلاوملا نم مأ برعلا نمف :لاق "'«بيبح ىبأ نب ديزي» : تلق لاق ؟رصم لهأ دوسي
 نمف :لاق «لوحكم» : تلق لاق ؟ماشلا لهأ دوسي نمف :لاق .ىلاوملا نم :تلق لاق

 :لاق .ليذه نم ةأرما هتقتعأ بون دبع .ىلاوملا نم :تلق .لاق ؟ىلاوملا نم مأ برعلا

 نم مأ برعلا نمف :لاق )د !«نارهم نب نوميم» :تلق .لاق ؟ةريزجلا لهأ دوسي نمف

 نب كاحضلا »: تلق .لاق ؟ ناسا رخ لهأ دوسي نمف :لاق .ىلاوملا نم : تلق لاق ؟ ىلاوملا

 لهأ دوسي نمف :لاق .ىلاوملا نم : تلق لاق ؟ ىلاوملا نممأ برعلا نمف :لاق ''«محازم

 .(غ) شماه نم [هريغ هقثوو .دحأ همذ .حلاص نب هللا دبع] )١(
 .ىراخبلا هل جرخأ دقو ([48) 101/6 :بيذهتلا بيذهتب هتمجرت ىف ,هليدعتو هحرج ىف لاوألا رظنا

 .ننسلا ىف هجام نباو ىذمرتلاو دواد ويأو .اًيلعت

 .ةتسلا دنع هثيدح .ىدزألا ليفطلا نب كيرش ىلوم ءاهملاع .ىرصملا ءاجر ويأ (')

 نم ناكو ةئامو ةرشع عبس ةنس تام .دزألا ىلوم وهو :نوميم . ,ةينك بويأ وبأ] : :(غ) شماه ىلع (9

 ١/4 )٠١87(. :ليدعتلاو حرجلا) دسأ ىنب ىلوم «ىرزجلا [رخطصا ىبس
 .ىناسارخلا .لاله ىنب ىلوم [خلب لهأ نم .ىلالهلا محازم نب كاحضلا مساقلا ويأ] :(غ) شماه ىلع 5
 .رسفملا هيقفلا ىعباتلا



 الا ءاملعلاو ةاورلا نم ىلاوملا ةفرعم :نوتسلاو عبارلا عونلا

 لاق ؟ ىلاوملا نم مأ برعلا نمف :لاق .2''«نسحلا ىبأ نب نسحلا» :تلق لاق ؟ ةرصبل
ِ / 

 .يمقتلا مهاربإ» : تلق لاق ؟ةفوكلا لهأ د دوسي نمف ,كليو : لاق .ىلاوملا نم

 1 .اهتحت ُبرعلاو هربت لع امل 058 ٍقح برعلا ىلع لاوملا ٌةكوَسمل هللاو ,ىنع

 “طقس هعيض نمو داس هظفح نم هتيدو هللا رمأ وه امإ .نيئمؤم ا ريمأاي :تلق

 ةقفلا راص ؛ةلدابعلا تام امل” :لاق «ملسأ نب ديز نب نمح لا دبع» نع هيورن ايفو

 ةنيدملا لهأ هيقف ناكف «ىش رقب اهصخ هللا نإف .ةنيدملا الإ .ىلاوملا ىلإ نادلبلا عيمج ىف

 .“عفادم ريغ «بيسملا نب ديعس»

 ' ةمئأ ءاهقف «بيسملا ٍنبا» ريغ برعلا نم ذئنيح ناك دقف ,ليملا ضعب اذه ىفو :تلق
 « بيسملا نبآ» مهم نيذلا ةعبسلا ءاهقفلا عيمجو 2 *« ىعخنلاو «ىبعشلا» مهنم ءريه ريهاشم 3

 .ملعأ هللاو ؛«راسي نب ناميلس » الإ .«برع

 نيعباتلا تاداس نم - اهتالوم ىه ,ةريخ همأ نأ ةياور ىفو .- .اهنع هللا ىضر ةملس مأ نينمؤملا مأ ىلوم )١(
 .(ع) ةئامو رشع ةنس ىفوت .ظافحلا ءاهقفلا

 :دمحأ لاق .ةعيبر نب ورمع نب دوسألا نب ديزي نب ىعخنلا ميهاربإ ,نارمع وبأ] :(غ) شماه ىلع (؟)

 ٠ ابس نب نالهك نم ءرماع نب عخنلا ىنب بسن ىف «مزح نبا» هركذو .بيذهتلا بيذهتب هتمجرت ىف نالوقلاو

 لاق .ةرهشلا ىقوتي ,ةبيه اذ ناك .قافتاب قارعلا مامإ ,ىعخنلا ميهاربإ هيقفلاو 5١( برعلا باسنأ ةرهمج)

 .هنم ملعأ هدعب ميهاربإ كرت ام : ىبعشلا لاقو .ىبعشلا ليسارم نم ّلإ بحأ ميهاربإ ليسارم :نيعم نب ىيحي

 ةرصبلا لها نم الو ,نيريس نبا الو نسحلا الو :لاق ؟نيريس نبأ الو - ىرصبلا - نسحلا الو :لئس

 .هيلع لبوقو ىرهزلا نع هدنسب مكاحلا ةياور نم ء.هصنب (؟)

 وهو الإ دحأ مهنم ام ديبعلا دالوأ نم ةعبرأ ورم نم جرخو» :لاق ءبعصم نب دمحم نب سابعلا نع دنسأو

 ,دقاو نب نسحلاو ؛دبع نوميمو ,غئاصلا نوميم نب ميهاربإو ؛دبع كرابمو .كرابملا نب هللا دبع :هرصع مامإ

 ثيغملا حتف) ىفو 14-1١5955 مكاحلا مولع « دبع نوميمو ,ىركسلا نوميم نب دمحم ةرمح وبأو ؛؟؛دبع دقاوو

 .هاجو ددؤس نم مهل ناك امو «ىلاوملا ءالبنلا رابخأ نم ةلجج (08/“

 : نساحملا 2

 , ىعخنلاو ىبعشلا نأب «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع» نع ٌباوجلا نكمي :ةدئاف»
 ةنيدملا ىف مهف ةعبسلا ءاهقفلا ركذ نم اسأو .ديعس ةقبط ىف ةلدابعلا توم نيح انوكي م

 و/59١ «.تهتنا -



 نوتسلاو سماخلا عونلا

 ' نم ريثك ىف هقفرعم ىلإ ثيدحلا ظافُح رقتفي امم كلذو
 .""(دعس نبال ءتاقبطلا) هركذ ناظم نمو .('”مهتافرصت

 ' مهيلع بلغو مالسإلا ءاج اللف .اهلئابق ىلإ بستنت امنإ برعلا تناك دقو [ظ/11]
 بستنت مجعلا تناك ابك .ناطوألا ىلإ ٌباستنالا مهنيب ايف ثدح .نئادملاو ىرقلا ىنكس
 مهناطوأ ىلإ باستنالا ريغ مهل قبي ملف مهتاسنأ مهنم ريثك عاضأو .مهئاطوأ ىلإ

 مث لوألاب أدبيلف ,باستنالا ىف اههنيب ٌممجلا دارأو .دلب ىلإ دلي نم ةلقانلا نم ناك نمو
 رصم نم ةلقانلا ىف لاقيف «مث» ةملك ىناثلا ىلع لِخدُي نأ نسحو ؛هيلإ لقتنملا ىناثلاب
 .ةدلب ىرق نم ةيرق لهأ نم ناك نمو ٍ«ىقشمدلا مث ىرصملا نالف» :الثم ماشلا ىلإ
 . ةدلبلا كلت اهنم ىتلا ةيحانلا ىلإو ءاضيأ ةدلبلا ىلإو ةيرقلا ىلإ بستني نأ زئاجف
 ,*(لاض

 فوق

 .ىناثلا عونلا (ةفرعملا ىف مكاحلا) «هيف مهيلع هبتشي امب .ءايلعلا رابك نم ةعامج هيف قلز ملع وهو» )١(
 هيلع هقا ىلص هللا لوسر دعب ةنيدملا نم ةياحصلا قرفت ركذن نأ .كلذ نم انمزلي ام لوأو» :لاقو ..نيعبرألاو

 «ناسارخو .ةريزجلاو .ماشلاو ءرصمو ,ةرصبلاو ةكمو ,ةفوكلا : مهنم نكس نم ركذف «ةقرفتم ىحاون ىلإ ملسو
 .(19-1955-) ص اهب ىفوتو

 .ةمهم دئاوف ريثألا نبال هرصتخم ىفو (ىناعمسلل باسنالا) اهيف فلأ ام نسحأو ,«نادلبلا خيراوتو» ةفزإ

 ."806/؟ ؛ىوارلا بيردتو "01/9 ثيغملا حتف ..(ىطاشرلل باسنألا) اذكو

 نينس عبرأ دلب ىف ماقأ نم :هريغو كرابملا نب هللا دبع لاق :هللا همحر ىواونلا 5-5 :(غ) شماه ىلع (5)
 .املعأ هللاو .اهيلإ بسن

 : نساحملا 2

 ؛-مهضعب نع لقنو .ءاش امهيأ ىلإ باستنالا هل نأ ءعمجلا ةدارإ نم مهفي :ةدئاف»
 انف



 37 مهنادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم :نوتسلاو سماخلا عونلا

 ىلع نيهبنم ءاهديناسأب ثيداحأ ىورنف ,"ظفاحلا هللا دبع ىبأ مكاحلا»ب دتقنلو

 هلاجر ناطوأ ركذي مث ,هدانسإب ثيدحلا َى راوي نأ طظفاحلا نم نسحتسمو , .اهتاوزإ دالب

 قءارقب هللا همحر ,رمعملا نب دمحم نب رمع 00 رمعملا دنسملا خيشلا ىنربخأ

 ركذب اهنم ثيدح لك ىلع بقع مث .هديناسأب ثيداحأ ةثالث ىور ثيح (ثيدحلا مولع ةفرعم) ىف )١(

 دقو :ىوونلا لاقو .انه حالصلا نبا هب ىدتقا ام قسن ىلع -١191( 190) هدانسإ لاجر ىف ةاورلا ناطوأ

 انأو .ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىلإ ىنم ,نويقشمد مهلك .ديناسأب ثيداحأ ةثالث انه (داشرإلا) ىف تيور

 كلذكو (201 580/7 :ىوونلل بيرقتلا) ىف اهرظنا [.هلهأو مالسإلا دالب رئاسو اهناصو هلا اهامح - ىقشمد

 .هيلاوع نم ثيداحأ ةئالثب (حاضيإلاو دبيقتلا) هئالمإ نم ريخألا وهو نيناثلاو ىناثلا سلجملا ىقارعلا متخ

 .(2ا2-9/0ا/ل"9) هديناسأ ىف اهتاور نطاوم ىلإ ال ءاهجيرخت ىلإ تهجتا هتيانع نكل

 .[يزقرادلا] :صص .شماه ىلع فاضأو [دزربط نبا وه] :(غ) شماهب )١(

 .حالصلا نبا خويش ىف هرظنا

 يجب ب اال

 طقاس لوق اذهو ؛رثكأف نينس عبرأ هيف ماقأ اذإ دلبلا ىلإ ٌباستنالا غوسي امنإ هنأ -

 ٌبرقألاو ءرظن .اهارق نم وه ىتلا ةنيدملا ىلإ باستنالا غيوست ىفو .ليلد هيلع موقيالا

 ةلازإو فراعتلل ٌْمِضْو انإ باستنالا نإف ,لكلا ىلع قلطي ةنيدملا مسا ناك اذإ الإ هعنم

 هبتشا امبرف .ىوارلا خيش ةفرعم .ُتّدحملا اهيلإ جاتحي ىتلا دئاوفلا نم هيفو ,سابتلالا

 نوكيال ثيح .ةيرقلا ةنيدم ىلإ باستنالا غيوستو .اهلاغ نيعت هدلب اتفرع اذإف هريغب

 لاق .فراعتلل لئابقلاو بوعشلا ىف باستتنالا م َعِضْوو . .سابلإلا ىف عقوي ام اقالطإ كانه

 ةرابعلاو ةليبقلاو ٌبعُشلا : برعلا ىفو .«اوفراعتل َلئابقو اّيوعُش مكانلعجوإ : ىلاعت هللا .

 ونيو ءاهبوعش ىلإ مجعلاو .ركذ امل ركذ ام ىلإ بسنت ىهو؛ةليصفلاو ٌدخفلاو نْطبلاو

 و/١6١ - ظ 545 تهتنا - ."«اهطابسأ ىلإ ليئارسإ

 نيب ريخع وهف ةثالثلا نيب عمجلا ديرأ نإو» : :ميلقإ نأ دلي نم ةيرق ىلإ بسن نميف «ئواخسلا» داز )١(

 .ىماشلا ىقشمدلا ىرادلا :لوقيف اهنم وه ىتلا ةيرقلاب وأ .ىرادلا ىقشمدلا ىماشلا :لوقيف معألاب ءادتيالا

أ دازو «ىلوأ رهف حضوأ اهدحأ ن ناك ْنإ الإ .اهتم لكب لصاح وهو ءزيمتلاو فيرعتلا دوصقملا دإ
 عفت دقو » ؛ اضي

 ةايتشالاو .قافتالا اهلك ىف عقيو» ..اًياقلأ رعققو ازبلاك فّرحلا ىلإو ,طايخلاك عئانصلا ىلإ اًضيأ ةبسنلا

 .(781 - 550/8 ثيغملا حتف) «..ءاسألاك :



 حالطصالا نساحمو حالصلا نبأ ةمدقم <

 قاحسإويأ انأ :لاق ,"”ىراصنألا دمحم نب ىقابلادبع نب دمحم ركبوبأ انأ :دادغبب هيلع ع
 نب بويأ نب ميهاربإ نب هتادبع دمحوبأ انأ :لاق ,ىكمربلا دمحأ نب رمع نب ميهاربإ
 هللادبع نب دمحم انأ :لاق ءىّجَكلا هتادبع نب ميهاربإ ملسموبأ انأ :لاق .ىسام
 نيب ةرجهال”“ : لكي هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع ىميتلا نايلس انأ :ىراصتألا

 .«لايل ثالث :لاق وأ .مايأ ةثالث قوف نيملسملا
 قءارقب هللا همحر ٌئرقملا ىلع نب دمحم .ديؤملا نسحلاوبأ دنسملا خيشلا "'ىنربخأ

 )١( دادغب خيرات) ه 018 ةنس ىفوت (ص) شماه نم [دادغبب ناتسرامببلا ىضاق وه] 19/5: 818٠(

 نع (ه159) ىسام نب دمحم ىبأ نع (ه 440 - 751) ىكمربلا قاحسإ ىبأ :نع دانسإلا اذه ىف ءىوري
 ىنثملا نب ,هتلا دبع نب دمحم نع - 74 ةطقن نبا دبيقت :117 ةنس ىفوت ءىشكلا :لاقيو - ىجكلا ملسم ىبأ
 نب .ناييلس نع .ه1؟6١ ةنس ىفوت روهشملا ىثيدحلا (ءزجلا) بحاصو ,دنسملا اهيضاق ءىرصبلا ىراصنألا
 كلام نب سنأ نع ,ةنس نوعستو عست هلو ه157 - نيعباتلا ظافح نم ىرصبلا رمتعملا ىبأ ىميتلا ناخرط
 .مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم ةرصبلاب تام نم رخآ

 نع (ىراصنألا ءزج) ىف (هالال١) ىكبسلا جاتلا هاور دقو .خويشلا ىلاوع نم .دانسإلا اذهب ثيدحلاو
 ىراخبلا نبا رخفلا نم هعابسب ه107 - ىيحي نب ميهاربإ نب دمحأ .لايكلا نب سابعلا ىبأ باهشلا هخيش
 ركب ىبأ نم امههعاسب .دز ربط نب صفح ىبأو (مها6:7-١1) ىدنكلا نميلا ىبأ نم هعامسب (ه59.0-0960)
 . هللا ىضر سنأو .هتحص ىلع قفتم :باهولا دبع جاتلا لاق .هظفلبو حالصلا نبا ةياور ىف هدنسب :ىراصنألا
 2 اوضغابتال” ؛اًعوفرم سنأ ثيدح رخآ ىف نيحيحصلا ىف جرخم .نويرصب : :ملسم ىبأ ىلإ هنود نمف هنع

 باتك ىف ىراخبلا هجرخأ (روميت خيرات ١555 طوطخم ١1/7١ : ىكبسلا خويش مجعم) ؛ ءاودساحت الو
 ال” : ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر لوقو ةرجحلا بابو ؛ربادتلاو دساحتلا نع ىمني ام باب .بدألا
 باب ,ةلصلاو ربلا باتك ىف ملسم هجرخأو 51/١/٠١. ىرابلا حتف هعم “ثالث قوف هاخأ رجهم نأ لجرل لحي
 ءاطع نع ىرهزلا نع كلام ثيدح ثالثلا قوف رجهلا ميرحت باب ىف هعمو ربادتلاو ضغابتلاو دساحتلا ميرحت

 ةريره ىبأ ثيدحو “ثالث قوف هاخأ رجهب نأ ملسمل لحي ال” ظفلب اًعوفرم بويأ ىبأ نع ىثيللا ديزي نب
 .“ثالث قوف ةرجه ال“ :اًعوفرم

 :ةرجاهملا ىف ءاج ام .قلخلا نسح ك ءأطوملا). ىف ءامهنع هللا ىضر سنأو ىراصنألا بويأ ىبأ اًئيدحو
 .( ١2-1

 ةيرعشلا بنيزو (117 - 0؟4) ناسارخ دنسم ىسوطلا ديؤملا :دانسإلا اذه ىف حالصلا نبا اخيش (؟)
 شاعو ه 07-) هنع ثدح نم رخآ وهو ,ىوارفلا نع ديؤملا (ه6١3 - 014) ةدنسملا ةرمعملا ةيروباسينلا

 ىبأ نع امههالك (ه١07 - 289) ىروباسينلا دمحم ىبأ .مساقلا ىبأ نب ليعامسإ نع بنيزو (ةنس ٠
 - روهشملا ءزجلا بحاص .ديجن نبا نع - ه 448 - (هدئاوف) نم ءازجأ ليعامسإ هيلع عمس رو رسم نب صفح

 ”ىرصبلا ؛ليوطلا ديمح نع .ىراصنألا هللا دبع نب دمحم نع ,ىجكلا نع (ةنس نيعستو ثالث نع ه507) .
 0 .هعفري ,هنع هللا ىضر سنأ نع (ه51١) ظفاحلا ىعباتلا



 ام مهنادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم :نوتسلاو سماخلا عونلا

 - جاجحلا نب ملسم ربق سأر ىلع رم كلذ نم ءدب ىلع اًدوع - روباسينب هيلع

 1 ىنتربخأو (حواّضيأ ملسم ربق دنع ىوارفلا لضفلا نب دمح هللا دبع وبأ مرحلا ُهيقف

 اهيلع قءارقب ىرعّشلا ٍنسحلا نب نمحرلادبع مساقلا ىبأ تنب بنيز [و/1-17 ديؤم

 0 ليعامسإ كربخأ :تلق تلق هللا اهمحر .ىرخأ ةرم ىريغ ةءارقبو ءةرم روباسينب

 هيلع ةءارق ٌىراقلا ركب ىبأ نب مساقلا ىبأ

 'ديجن نب ليعابسإ ورمع وبأ انأ :رورسم نب دمحأ نب رمع صفح وبأ انأ :الاق

 :ىراصنألا هللا دبع نب دمحم انأ : :ىجكلا هللا دبع نب ميهاربإ ملسم وبأ انأ :ىملسلا

 وأ اًناظ كاخأ رصنا” : هل هللا لوسر لاق : :لاق كلام نب سنأ نع ليوطلا ديم ىنثدح

 نم هعنق” د لل لاق ؟ اًناظ هرصنأ فيكف ؛اًمولظم هرصنأ ! هللا لوسراي :تلق “اًمولظم

 .“هايإ كرصن كلذف ءملظلا

 .نتملا ةحصو دنسلا ةفاظن عم عاسلا ىف نايلاع ناثيدحلا

 ىلإ «ملسم ىبأ » دعب نمو «نويرصب « ملسم ىبأ» ىلإ هنود نمف ءلوألا ىف «سنأ»و

 .نويدادغب :هيف انخيش

 نمو ءنويرصب :هانركذ امك « ملسم ىبأ» ىلإ هنود نمف «سنأ» .ىناثتلا ثيدحلا ىفو

 .نويروباسين :انخيش ىلإ «ديجُن نبا» نم هدعب'
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 مامإلا نب تاكربلا ىبأ نب معنملا دبع نب روصنم متفلا وبأ ىكزلا خيشلا ىنربخأ

 ىدج انأ :هللا همحر روباسيئنب هيلع قءارقب ىوارفلا لضفلا نبدمحم هللادبع أ

 ' انأ :هللا همحر 'ىريحُبلا دمحم نب ديعس ناثع وبأ انأ :لضفلا نبدمحم هللادبع وبأ

 «نادبع نب ىكم متاح وبأ انأ انربخأ :لاق ءنودمح نب هللا دبع نب دمحم ديعس وبأ

 ةياور نع .نيتجردب اًيلاع (57/1) هخويش مجعم - ( ىراصنألا ءزج) ىف .هيلاوع نم ءىكبسلا هاور -

 باتك ىفو .ملاظملا باتك ىف ىراخبلا هجرخأ هيلغ قفتم ثيدحلاو - 00/9 :نتفلا ك رخآ ىف - ىذمرتلا

 باب ,ةلصلاو ربلا باتك ىف ملسمو (؟60/1 .ة١//6 : :ىرابلا حتف هعم) اًعوفرم سنأ ثيدح نم .هاركإلا

 (١؟ حا9394/4١) هببس نايب عم .هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم ءاًمولظم وأ اًكاظ خألا رصن

 . رظنا - [حون نب ريِحُب همسا هل ٌدج ىلإ ةبسن . ..ةلمهملا ءاحلا رسكو ءابلا حتفب] :[غ] شماه ىلع )١(

 نب حون نب ريحب نب دمحم نب رفعج نب دمحأ نب دمحم نب ديعس : :الماك نامثع ىبأ مساو - ١715/١ بابللا

 7 .ىمريجتلاب ربعلا ةعوبطم ىف فرحنو (191:ل :ةطقن نبا دييقت) ىف ه١40 - ىروباسينلا راتخم نب نايح
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 نب ةدبع ىنربخأ :لاق جيرج نبا انأ .قازرلا ٌدبع انأ :رشب نب نمحرلا دبع انأ
 ("7ةيواعم ىلإ بتك ةبعش نب ةريغملا نأ هربخأ ,ةبعش نب ةريغملا ىلوم ءاّداَرَو نأ ةبابل ىبأ
 :ملَسُي [ [ظ/١١١] نيح لوقي ِةللَي هللا لوسر تعمس ىفإ : - دارو هل باتكلا كلذ بتك -
 تيطعأ امل عنام ال مهللا .دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هللإ ال”
 .«ٌدجلا كنتم دجلا اذ عفني الو .تعنم ا ٍقطعم الو

 مهم ع

 ' قاعنص :قازرلا دبعو. ىكم : : جي رج نباو .نويفوك : ةدبعو .داروو ,ةيعش نب ةريغملا

 .نويروباسين :نوعمجأ اهنيب نمو انخيشف رشب نب نمحرلا دبعو .نامي

 ني حي

 ىلع نالضفألا مالسلاو ةالصلاو .هلاضفإ م غبسأ ام ىلع متل دمحلا هناحبس هلو

 لمأي ام ةياغو نولئاسلا لأسي ام ةياهن .لك رلآو نييبنلا رئاس ىلعو كأم دمح انديس

 كا
 . نيما ,نيمأ نام 4 .ن نولمألا

 حالصلا نبا خيش - هتادبع تاكربلا ىنأ نب - ىوارفلا معنملادبع نب روصنم :هيف دانسإلا لاجر )١(
 نامثع ىبأ نع (ه6070) مرحلا ميش د .ىوارفلا لضفلا نب دمحم هللادبع ىبأ ,هيبأ دج نع (ه08-6375١1)

 نب ىكم متاح ىبأ نع (ه )٠ ىروباسينلا نودمح نب ديعس ىبأ نع (ه١520) ىروباسينلا ىريحبلا

 ركب ىبأ «,قازرلا دبع نع (ه؟1) ىروباسينلا رشب نب نمح رلادبع نع (ه190) ىروياسينلا ناديع

 ةبابل ىبأ نب ةدبع نع (ه١0٠١) ىكملا زيزعلادبع نب كلملا دبع .جيرج نبا نع (ه١١1) قاعنصلا
 نع بتك .هبتاكو ةبعش نب ةريغملا ىلوم اداّرو نأ ءقشمد ليزت .ىعباتلا ىفوكلا مساقلا ىبأ .ىدسألا ىرضاغلا
 .ايهنع هللا ىضر ةيواعم ىلإ ةريغملا

 ' نيح لوقي ٍةكي هلا لوسر عمس"” هنأ ,ةيواعم ىلإ هيلع ىلمأ ةريغملا نأ دارو ةياور نم هيلع قفتم ثيدحلاو
 نبا ةدئاف رظناو .ةالصلا دعب ركذلا : ناذألا باوبأ ىف هب .ىراخبلا هجرخأ .ثيدحلا“ةالص لك ريد ىف ,ملسي

 .ةالصلا دعب ركذلا :دجاسملا ََك ف هب ,ملسم هجرخأو (0/؟ ىرايلا حتف) ق رجح

 .ةلباقمو ةءارقو اعامض دانسإلا تاقيثوت ,ةيلصوملاو ةيب رغملا ,لصألا قخسن ىف «حالصلا نبا» نتم دعب ةز

 .هدحو هلل دمحلاو ..نيلصألا نم ةروصم اهتاحفص عم ,ققحملا صنلا لبق نيتخسنلا فصو ىف اهانلقن دقو



 اهداز ىتلا عاونألا ىلي ايف ىتأتو ءاهيلع (حالطصالا
 .(ةمدقملا) ىف ام ىلع ىنيقلبلا نيدلا جارس مامإلا



 اح



 :نوتسلاو سداسلا عونلا

 (ضعب نع مهضعب .ةباحصلا ةياور)

 :نوتسلاو عباسلا .عونلا

 (ضعب نع مهضعب ء.نيعباتلا ةياور)

 :نوتسلاو نماثلا عونلا

 (دانسإلا لاجر ىف كرتشا نم ةفرعم)

 :نوتسلاو عساتلا عونلا

 (ثيدحلا بابسأ ةفرعم)

 :نيعبس ىفوملا عونلا

 (نوتملاب قلعتملا خيراتلا)
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 : قبس اب اهقاحلإ ىغبني ىتلا عاونألا ةلمج نم نأ ملعاو
 | دنع عضوي نأ ىغبني ناكو .ضعب نع مهضعب ةباحصلا ةياور

 , .هجو نم ضوصخو مومع اهنيب نكل هيف وأ نارقألا ةياور

 :ةدايزلا نم لوقنف انه ركّذي نأ لاحلا ىضتقاو

 ف نمي ع

 نوتسلاو سداسلا عونلا [و/١6١]

 *ضعب نع مهضعب ةباحصلا ةياور
 ٌيعبات ىباحصلا نع ىوارلا نأ دقتعي ابلاغ ٍدنبسلا ىف رظانلا نأل .مهم نف وهو

 .َبلاغلا فلاخي ام ىلع هيبنتلا ىلإ جاتحيف
 .رثكي امم كلذف ىباحص نع ىباحص ةياور اًمأف

 .هِلَي ىبنلا نع هيبأ نع «رمع نب هتادبع» ك :هل انبا نوكي دق مث
 .«ةصفح نع ءرمع نبا» ةياورك :هل اَحَأ نوكي دقو

 .ةياحصلا نم عمججو «ّيِيَأ نع .سابع نبا» ةياورك :كلذك نوكي ال دقو
000000 | 

 ” نب ةيواعم ةياورك : ضعب نع مهضعب ىوري ةباحصلا نم ةثالث دنسلا ىف نوكي دقو
 .لبج نب ذاعم نع - ةبحصلا هل ةعامج تبثأ دقو - 'رماخي نب كلام نع نايفس ىبأ .

 نف وهو ىنيقلبلا ةرابعب هردصو (بيردتلا) نم نيعبسلاو عباسلا ىف ىلاتلا عونلا ىلإ ىطويسلا همض *

 .( مهم

 ذاعم نع ثدح .هتبحص ىف فلتخم (4 خ) ىصمحلا ىناهلألا ىكسكسلا ءرميخأو ءرماخأ نبا لاقيو )١(
 .هالا/ ةنس ىفوت .ةيواعم هنع ثدحو

 .(40/؟١/5 بيذهتلا بيذهتو 7736/58/5 لوأ ةباصإلاو 48/5١7/8/, ليدعتلاو حرجلا)



 14١ ضعب نع مهضعب ةباحصلا ةياور :نوتسلاو سداسلا عونلا

 ."'يحصلا ىف ثيدحلاو “ىتمأ نم ةفئاط لازت ال” :ثيدح

 . ىئاسنلاو دواد وبأ» هاور ام :ضعب نع مهضعب ةباحصلا نم ةثالث ةياور هيف ءاج امبو
 جوز ةبيبح مأ نع نايفس ىبأ نب ةيواعم نع ؛ رجيدح نب ةيواعم: نع مهدنسب «هجام نب أو

 مل اذإ ,معن” :تلاق ؟ هيف عماجي ىذلا بوثلا ىف ىلصي ْكي هلا لوسر ناك له : لكي ىبنلا

 نب ديزي نع قاحسإ نب دمحم هيف دانسإب «دجام نبا» جرخأو ("7«ىذأ هيف نكي

 ,ةلكك ىبنلا جوز ةبيبح مأ نع نايفس ىبأ نب ةيواعم نع ٍجيدَح نب ةيواعم:نع بيبح ىبأ

 ىف انادحإ تناك” : : تلاق ؟ ضيحلا ى لَ هللا لوسر عم نيعنصت ٍتنك فيك اهتلأس ؛ لاق

 هللا لوسر عم عجطضت مث ءاهينخف فاصنأ ىلإ اًرازإ اهيلع .دشت ,ضيحت ام لوأ اهروف
 رق

 كمش)

 .هلبق ىذلا نم لقأ كلذو

 نيت

 .ظفاحلا» ركذ :اهنم لقأ وهف ءضعب نع مهضعب ةباحصلا نم ةعبرأ ةياور امأو

 ' حلاص [ظ/ ١6١ ]نب دمحأ نب نسحلا دمح ابأ » تعمس :لاق 2( ديعس نب ىنغلادبع

 :لاق فوع نب نمحرلادبع نب ديمح نع ىرهزلا ةياور نم ,ماصتعالا ك ىف ئراخبلا هجرخأ )١(
 رظناو .ثيدحلا “اًريخ هب هللا دري نم“ :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعمس :لاق ءبطخي ةيواعم تعمس

 ني رهاظ ىتمأ نم ةفئاط لازت ال” :لكك هلوق باب ,ةرامإلا ك ىف ملسم هجرخأو 710/17 ىرابلا حتف هعم

 ."مهفلاخ نم مهرضي ال قحلا ىلع

 .ذاعم نع رماخي نب كلامل بابلا ىف سيلو ءقرط ةدع نم ةيواعم ثيدح نم

 بابلا .ةراهط :ىئاسنلا (05/ح) هيف عماجي ىذلا بوثلا ىف ةالصلا باب .ةراهط :دواد وبأ (؟)

 (0/ح) اهننسو ةراهطلا :هجام نباو (180/ح)

 .ا1/ح :اهئئسو ةراهطلا .هجام نبا نئس (9)

 اهركذ (ه١/109 -) ىعيبسلا دمحم ىبأ هخيش نع (ه 4+4 -) ) ىرصملا ديعس نب ىنغلا دبع ةياكح (4)

 |تعمس» :لاق (ه980) ىنطقرادلا هنع اهاكح ىعيبسلا ةمجرت ىف ,101/7 ظافحلا ةركذت ىف ىبهذلا
 .هركذف “ .ىرصملا دمحم ىبأ ,ديعس نب ىنغلا دبع ظفاحلل :تلق” .:لوقي ىعيبسلا دمحمابأ :

 ظفاحلا تاعومسم نم وهو (.ضعب نع مهضعب ىوري مهنم ةعبرأ :ةياحصلا ىعابر) ىف ءزج نم

 مجعم) ىف ىكبسلا باهولادبع جاتلاو (بتكلا راد ةروصم ١7/١ ةبيعلا ءلم) ديشر نبا هتادبع ىبأ 0

 .(28/:سسؤملا عمجملا) ىف رجح نبا باهشلاو ءهخويش
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 نب دمحم نب ةهعج نب لضفلا حتفلاوبأ ٌريزولا ٌبلح انيلع مدق» : :لوقي «نئعيبسلا

 أ :لاقف .ثي.هلا باحصأ نم ىنإ هل ليقف ,مهيف تنكو دلبلا لهأ هاقلتف ,تارفلا
 !هحاص نع ىو مبا ,دلك هللا لوسر باحصأ نم ةعبرأ هيف عمتجا اًدانسإ

 نع .ىّرعلادبع نب بطيوح نع .ديزي نب بئاسلا» ثيدح هل تركذو .معن :تلقف

 :ىل لاقف .'''ةلاعلا ىف ,هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع نع .ىدعسلا نب هتلادبع

 .«ةلزنم هدنع هب ىل تراصو كلذ ىل فرعو .تقدص

 اًئيدح تدجوف «ىعيبسلا» هركذي مل امم كلذ ّلثم ٌتعبتت مث :«ىنغلا دبع ظفاحلا» لاق
 «كلام نب فوع نع .ءبويأ ىبأ نع .برك ىدعم نب مادقملا نع ءرابه نب ميعن» هيوري

 هيف عمتجا رخآ اًثيدح اًضيأ تدجوو . .لجو زع هللا باتكب ةاصولاو ةعاطلاب رمألا ىف

 كلذ ىور :اهتبحاص نع نبنم ةدحاو لكو لكَ هللا لوسر نيأر دق نهلك ٍةوسن عبرأ

 نع .ةبيبح مأ تنب ةبيبح نع ,ةملس ىنأ تنب بنيز» :نع ءريبزلا نب ةورع نع ىرهزلا

 ش “.جوجأمو جوجأي مدر حتف” ىف «شحج تنب بنيز نع «ةبيبح مأ اهمأ

 :انث : ىنانكلا دمحم نب ةزمح هاتثّدحف !''لوألا ثيدحلا امأف :«ىنغلا دبع ظفاحلا» لاق

 :نع ىرهزلا نع ىديبزلا نع برح نب دمحم انث .ديبع نب ريثك انث ءبيعش نب دمحأ
 هنأ هربخأ ىدعسلا نب هللا دبع نأ هربخأ ىّرُعلا دبع نب بطيوح نأ ديزي نب بئاسلا

 سانلا لاعأ نم لأست كنأ ٌتريخأ :هل لاقف رمع ةفالخ ىف باطخلا نب رمع ىلع مدق
 ! :لاقف ؟ كلذ ىلإ ديرت ام :رمع لاقف .ىلب :تلقف ؟ اهّتددر ةلاَرعلا ٌتيطعأ اذإف ءالامعأ

 الف :رمع لاق .نيملسملا ىلع ةقدص ىلمع نوكي نأ ديرأو .ريخب انأو اًدبعأو اًسارفأ ىل
 ءاطعلا ىنيطعي ٍهلي هللا لوسر [و/01١] ناك ,ٌتدرأ ىذلا لثم ٌتدرأ تنك ىنإف لعفت
 اذه نم هب هللا كءاج ام ."'هّلّوَمَت وأ هب قدصت هذخ” :لك لاقف .ىنم ٌرقفأ هطغأ :لوقأف -

 ."كَسفن هْعبتت الف ءال امو .هذخف ,لئاسا الو ٍفّرَشَت ريغ نم لاملا

 انلمع ىلع ةرجأ انل لعج ,ميملا ددشم ءانلّمعو ىنلّمع :لاقي .لماعلا ةرجأ :نيعلا مضب .ةلاعلاو )١(

 .مهنع هللا ىضر ةباحصلا ىعابر نم انه اهيلي امو اهثيدح جيرخت قأيو مال“ 53 :راونألا قراشم)

 «ءضعب نع مهضعب ةباحصلا نم ةعبرأ ةياور ىف «ىعيبسلا دمحويأ» هيلع رصتقا ىذلا ,ةلاعلا ثيدح (؟)

 ردتقملا ريزو «ةبازنح نبا «تارفلا نب دمحم نب رفعج نب لضفلا حتفلا وبأ ريزولا» كلذ ىف هلأس امدنع

 .ىسابعلا

 .(لوم :ريثألا نبال ةياهنلا) الام كل هلعجا ىأ :هلومت ()



 ايلا ضعب نع مهضعب ةباحصلا ةياور :نوتسلاو سداسلا عونلا

 :ةياحصلا نم ةعبرأ هيف عمتجا ُتيدحلا اذهف
.8 

0 

 نيح هنس ناك نإو .هنع ىورو هنم عمسو لكي ىبنلا ىأر ىباحص «ديزي نب بئاسلا»

 .نينس عبس عادولا ةجح

 :نيعم نب ىيحي لاقو .امالسإ نيتسو ةيلهاج نيتس نيرمعملا ىف  مدقت دق «ٌبطيوحد»و

 هاور ام دصق هنأل ,ىيحي ىلع اذه دري الو '«هكَي ىبنلا نع اًتباث اًثيدح هل ملعأ ٌتسل»

 ببسب ءرغاصألا نع رباكألا ةياور ىف لخدي ام اذهو ,ةطساو ريغ نم ِهلك ىبنلا نع

 ىف نوكيف ءاذه ريغ بطيوح نع ىوري «ٌبئاسلاو» «بئاسلا نع «بطيوح» ةياور

 .(جبدملا) مسق

 ,نادقو نب ةمادق :ليقف هيبأ مسا ىف فلتخا اًضيأ ىباحص وهف «ىدعسلا نبا» امأو

 .ملعلا لها دنع باوصلا وهو : ربلا دبع نبا لاق ,نادقو نب و رمع : ليقو ,نادقو : ليقو

 .."ا«ركي نب دعس ىنب ىف هل عض رثسا هنأل .ىدعسلا :هيبأل ليق امنإو ..شيرق بسنب

 ىرهزلا نع بيعش نع ناييلا ىنأ نع .ماكحألا ىف «ىراخبلا» هجرخأ ثيدحلاو

 ىف «ملسم» هجرخأو .هركذف ءرمع نع ىدعسلا نبا نع بطيوح نع بئاسلا : نع
 ا ("كلذك «ىئاسنلا» و .ةاكزلا

 د دج

 نب رفعج نب نيسحلا دمحأ وبأ هانثدح :«ىنغلا دبع ظفاحلا» لاقف ىناثلا ثيدحلا امأو

 نب بويأو ىرعشألا حلاص نب ةيواعم ىنثدح ءريشب نب دعس نب ىلع انث :ىدعسلا دمحم
 )١( «اًتباث اًئيش ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هل ظفحأ ال» :ظفلب ,متاح ىبأ نبأل .ليدعتلاو حرجلا -

 .ءاحلا دارفأ ( 1 ؟؟4) ما1/ع )١( ت) نيعلا فرح :باعيتسالا) ىف 16086(

 هللا هاطعأ نم باب .ةاكزلا ىف اًضيأ هجرخأو .اهيلع نيلماعلاو ماكحلا قزز باب .ماكحألا ىف ىراخبلا (؟)

 .اهنع هلا ىضر .هيبأ نع رمع نبا نع ملاس نع ىرهزلا دانسإب .سفن فارشإ الو ةلأسم ريغ نم اًنيِش

 5١7/84(. ىرابلا حتف) اقَسَن ةباحصلا نم ةعبرأ هيفف» :لوألا دانسإلا ىف رجح نبأ لاق

 :نع ىرهزلا دانسإب ,فارشإ الو ةلأسم ريغ نم ىطعأ نمل ذخألا ةحابإ باي .ةاكزلا .ملسم حيحصو

 هيبأ نع رمع نب هللا دبع نع ملاس نع هدانسإبو (١١١/ح) رمع نع .ىدعسلا نبا نع ديزي نب بئاسلا
 .بطيوح هيف سيل )١١١( رمع نع ىدعسلا نبا نع ديزي نب بئاسلا نع هدانسإبو ٠٠١( ح)

 بطيوح نع بئاسلا نع .ىرهزلا ةياورب ,ةلأسم ريغ نم هللا هأتآ اهيف باب ,ةاكزلا ىف ,ىئاسنلا هجرخأو

 )٠١7/0(. قرط ةدع نم ءرمع نع ىدعسلا نْيا' نع
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 .دعس نب ٍريَحب نع .رّيمج نب دمحم انث ىرماسلا سابعلا ىبأ نب ميهاريإ انث :الاق ءقحسإ

 . نب مادقملا نع .رامه نب ميعن :نع .ةرم نب ريثك نع [ظ/1١0١] نادعم نب دلاخ نع
 وهو كو هللا لوسر انيلع جرخ” : لاق ,كلام نب فوع نع .بويأ ىبأ نع «برك ىدعم

 اوُلِحأف لجو زع هللا باتكب مكيلعو .مكيف ٌتمدام ىنوعيطأ :لاقف نوللا ريغتم بوعرم
 .“همارح اومّرحو هلالح

 نب ةيواعم نع بويأ وبأ نمح رلادبع نب نايلس هب ثدح » :«ىنغلادبع ظفاحلا» لاق

 رخآ دنسب ىنغلادبع ظفاحلا هاور مث .راغصلا نع رايكلا ةياور ىف لخدي اذهو .«حلاص

 :لاقف .كوعوم وهو .ريجملاب كو هللا ٌلوسر انبطخ” :هظفلو حلاص نب ةيواعم ىلإ

 .همارح اومرحو هلالح اوُلِحأ هللا باتكب مكيلعو مكر هظأ نيب تنك ام ىنوعيطأ

 نب ميَعن» : :ضعب نع مهضعب ىوري ةباحصلا نم ةعبرأ ثيدحلا اذه ىف عمتجا دقف

 :ربلادبع نبا لاق - رام لاقيو ءراده :لاقيو .رابه :هدلاو ىف لاقيو - ىباحص «رامه
 لص ,مدآ نبا” : لاق هنأ ,لجو زع هبر نع هيكحي اهيف اًدحاو اًثيدح لكَ ىبنلا نع ىور

 هركذ دعب (باعيتسالا) ىف «ربلادبع نبا» لاق “هّرخآ كفْكَأ راهتلا ٌلوأ تاعكر ٌعبرأ ىل
 نم مهنمف :هيبأ مسا ىف مهفالتخاك ,هنع اريبك اًقالتخا ثيدحلا اذه ىف فلتخا” :كلذ
 نب ريثك اهنيب .هنم عمسي ملو ميعن نع لوحكم ثّّدحو ؛رماع ني ةيقع نع ميغن نع : : هلعجي

 ''“ىماذجلا سيقو ةرم
 .«ىرذنملا ظفاحلا» ملكت دقو ,ةطساولاب نكل رخآلا ٌتيدحلا اذه ىور هنأ رهظ دقو

 نع ىور : هلوق ىف ربلا دبع نبا ىلع ضرتعاو ,درفم ءزج ىف رامه نب ميعن ثيدح ىلع ..

 .ىعابرلا ءزج) ىف ىلاوعلا هلادبأ نم ىكبسلا جاتلا هاور ءانه ىنغلا دبع دانسإ لثمب ثيدحلا | )١(
 نب ميركلادبع .ىكبلعبلا دمحم ىبأ .ءصلخملا نبا ىفصلا :هيخيش نم هعمس (ديعس نب ىنغلادبعل |

 رشب نبدومحم نب ميهاربإ نب رمع صفح ىبأو ءاقاب نب عفار نبناسح نب نمحرلادبع نب ميركلادبع 0

 ىبأ نع ىنادمهلا رفعج نع ىنينويلا فرشلا نم ىعابرلل امهعامسب - 7417 ةنس ىف ءاهبيطخ «ىكبلعبلا
 ىف عمتجا دق :هجيرخت دعب باهولا دبع جاتلا لاق .دانسإلا اذهب ,ىنغلادبع نع هدنسب ىفلسلا رهاطلا
 -طوطخم- 7177/١ 714/١( : ىكبسلا خويش ؛مجعم) ضعب نع مهضعب ىوري ةباحصلا نم ةعبرأ هدانسإ

 ١170/١(. ةنسلاو باتكلاب لمعلا باب .ىمثيهلل دئاوزلا عمجم) رظناو
 نم هركذ ام رظناو (5177 مقر) باعيتسالاب هنع هللا ىضر ءرامه نب ميعن ةمجرت ىف ٠ هريلا دبع نب 0

 .(1808) ة”/8 :ريبكلا ىراخبلا خيراتب هتمجرت ىف ءاذه ,ميعن ثيدح :ىف تاياورلا فالتخا



 هليلن ضعب نع مهضعب ةباحصلا ةياور :نوتسلاو سداسلا عوألا

 لاقو ."'نيثيدح (خيراتلا) ىف ىراخبلا هل ركذف» :لاقف ءاّدحاو اًثيدح لك ىبنلا
 نع هل سيل :«بيطخلا» لاقو .ثيداحأ دع ىبنلا نع فور :«ىوغبلا مساقلاوبا»

 هدانسإ اعبار اًثيدح هل نأ ركذو .ديناسألا ةلصتم ثيداحأ [و/161] ةثالث الإ لك ىبنلا
 .« عطقنم

 :لاق الجر نأ :هنع اًثيدح دنسأف .ثيداحألا «ىرذنملا ظفاحلا» ركذ مث

 نوتفلي ال فصلا ىف نولتاقي نيذلا” :ىبنلا لاق ؟ لضفأ ءادهشلا ىأ .هللا لوسراي
١ (0 

 تاز

 كو هللا لوسر تعمس :هنع ىناثلا ثيدحلا دنسأو .ثيدحلا "””اولتقي ىتح مههوجو

 دنسأو .ثيدحلا "”*نمحرلا عباصأ نم نيعبصإ نيب قلعم ُهبلق الإ ٌيرما نم ام” :لوقي

 ريبكلا ىسنو ءلاتخاو ربجت دبع ُدبعلا سب” :لوقي لك هللا لوسر-تعمس :هنع ثلاثلا

 نعو .(''نيفخلاو رامخلا ىلع حسملا ىف « لالب» نع ميعُت ثيدح ركذ مث .ثيدحلا “لاعتملا
 ' "دقاسو «تاعكر عبرأ .ىلصت نأ مدآ نبا اي زجعتأ” :ثيدح رماع نب ةبقع

 .ةباحصلا نم ةعبرأ هيف ىذلا ٌتيدحلا اذه «ىرذنملا ظفاحلا» ركذي ملو

 فق ل

 نم “ىل ّلص مدآ نبا“ :5 ىبنلا نع ميعنل لوألا ثيدحلا :رامه نب ميعن ةمجرت ءريبكلا خيراتلا )١(

 نب ميعن نع ةرم نب ريثك نع ,ىصمحلا ىلوحسلا دعس نب ريحب نع :ئصمحلا ىعالكلا ديلولا نب ةيقب ةياور

 نب ميعن ىلإ دانسإلاب - ىلي اميف ىتأي - “لضفأ ءادهشلا ىأ“ لكي هللا لوسر لئس :ىناثلا ثيدحلاو .رامه
 .هيلع شاوح عم (؟108/ 97/8) هعفري .قيرط نم رثكأ نم .,رامه

 ىمثيهلل دئاوزلا عمجم) ىف ثيدحلا جيرخت رظناو .هعف ري رامه نب ميعنل هخيرات ىف ىراخبلا (؟)
 داهجلا ك :

 .(151؟/0)

 (؟1/١١) بلقلا ىف ءاجام باب .ردقلا ك :دئاوزلا عمجم (؟)

 بولق نإ" : هسفريو رمع نب هقلادبع ثيدج ءاش فيك بولقلا ىلاعت هقلا في رصت باب ,ردقلا ك ىف ملسم جرخأو

110 ح) “ءاشي ثيح هف رصي دحاو بلقك نمحرلا عباصأ نم نيعبصا نيب اهلك مدآ ىنب
 ةمدقم ىف هجام نباو ( 5/19

اش نإ نمحرلا عباصأ نم نيعبصإ نيب الإ بلق نم ام”: ظفلب ىبالكلا ناعمس نب ساّونلا ثيدح نئسلا
  نإو هماقأ ء

لاقو .ءاعدلا ك ,مكاحلا كردتسم) ىف ظفللا اذهب وهو ١119/177( ,ردقلا) “هغازأ ءاش
 ىلع حيحص ثيدح اذه :

 : )010/١( هاجرخي ملو ملسم طرش

101/1١(. دئاوزلا عمجم) ىف ,نيفخملاو رامخلا ىلع حسملا ىف لالب ثيدح )6
 

 (84) لالب نع ةرجع نب بعك ثيدح نم ةماعلا ىلع حسملا ىف :ملسم حيحص نم ةراهطلا ك ىف وهو
 .(١01خ ةراهط) (هجام نبا) ننس ىف هلثمو

/11) هعفري .رامه نب ميعنل “تاعكر عيرأ ىل لص مدآ نبا“ ظفلب ,ىراخبلا خيرات ىف )0(
4). 
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 'نب دمحأ انث :دمحم نب ةزمح هانّئّدح :«ىنغلا دبع ظفاحلا» لاقف ثلاثلا ثيدحلا امأو

 نع .ةنييع نبا وهو .نايفس انث - ةمادق ابأ ىنعي - ديعس نب هللا ديبع انث ,بيعش
 بنيز نع ةبيبح مأ اهمأ نع ةبيبح نع بنيز نع ةورع نع :لوقي هتعمس .ىرهزلا
 - هللا الإ هلإ ال: :لوقي وهو هّهجو اًرمح اًموي لو هللا ٌلوسر هبتنا" :تلاق شحج تنب

 لثم جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا حيف .برتقا دق رش نم برعلل ليو - تارم ثالث

 :لاق ؟ نوحلاصلا انيفو كلهنأ ,هللا لوسراي :تلق - ءاوس اًرشع نايفس دّقعو - هذه
 .0«ٌتّبَحلا رثك اذإ معن

 كك ىبنلا جاوزأ نم ناتجوز ثيدحلا اذه ىف عمتجا :«ىنغلا دبع ظفاحلا» لاق

 بنيز» :امهو ةِكَي ىبنلا بئابر نم ناتبيبرو «شحج تنب بنيزو «ةبيبح مأ» : امهو

 .ىموزخملا دسألادبع .نب هللا دبع ةملس ىبأ تنب ىه «ةملس [ظ/67١] مأ تنب
 هسا

 ١ ضرأب رصنت ىذلا ٠ «ءشحج نب هللا ديبع تنب ىهو « ةبيبح مأ تنب ةبيبح » ىرخألاو

 .«ةشبحلا

 :ةباحصلا نم ةعبرأ هيف عمتجا ثيدح اذهف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع تظفح ةتباث اهتبحصف «ةملس ىبأ تنب بنيز» امأ

 .هنع تورو

 : « نآيفس بأ ت تنب ةبيبح » ةمجرت ىف ( (باعيتسالا) ىف ربلا دبع نبا لاقف «ةبيبح» مامأو
0 

 ريغ اهنع وي 1 :ربلا دبع نيا لاق «دلولا نم ةئالث هلك تام نميف 96 بلا ٌبعمس
 ' تنب ةبيبح» اهنأ نظأ ىذلاو .ةبيبح ا لاقي ةنبا نايفس ىبأل فرعي الو ,ني ريس نب دمحم

 شحج تنب بنيز نع هثيدح ىف «ةنيّيُع نبا» اهركذ دق «نايفس ىبأ ةنبا ةبيبح مأ 1 فرقا 7 0 505 0 /

 .دعب .هجيرخت قأي )١(
 ' ةلمهملا رسكب :(1 لابكلا بيهذت ةصالخ) ىف ىجرزخلا هطبض ,ىرصبلا ىراصنألا «ةعمص نب نايأ» (؟)

 ١604(. ”.ر/١ .,نيتحوتفم نيتلمهمب :بيرقتلا ىو .ميملا ناكسإو :

 د نع هثيدح ىف ةنييع نبا اهركذ» :(7؟8+ نايفس ىبأ ةنبا ةبيبح ةمجرت :باعيتسالا) ىف دنسلا ماق (1)

 تنب بنيز نع :ةبيبح مأ اهمأ نع ,ةبيبح مأ تنب ةبيبح نع ,ةملس مأ تنب بنيز نع ةورع نع ىرهزلا
 .(« شحج



 ا ضعب نع مهضعب ةباحصلا ةياور :نوتسلاو سداسلا عونلا

 ليو هللا الإ ُهلإ ال” :لوقي وهو ههجو اًرمح مون نم ِّيِكَو هللا لوسر ظقيتسا“” :تلاق :
 | نم ظفحأ :نايفس لاق !(«ىديمحلا» لاق .ثيدحلا ..“ برتقا دق ًّش نم برعلل 1

 :هجاوزأ نم نيتنث لك ىبنلا نيأر دق نهلك .ةوسن عبرأ ثيدحلا اذه ىف ىرهزلا

 تنب .ةبيبحو ء,ةملس مأ تنب بنيز ''!:هيتبيبر نيتنثو ؟شحج تنب بنيزو «ةبيبح مأ
 عمر

 .«شحج نب هتللاديبع اهوبأ ,ةبيبح مأ

 ءىرهزلا ىلع فالتخالا انركذ دقو» :ربلا دبع نبا لاق .«ةنييع نبا» ٌلوق هلك اذه

 ."!«ديهمتلا باتك ىف ادوجم .ثيدحلا اذه ىف ةبيبح ركذ ىف ءاضيأ هنع « ةنييع نبا» ىلعو

 . «ىئاسنلاو ءىذمرتلاو ,ملسم» هجّرخ .عبرألا تايباحصلا ركذب ثيدحلا نأ ملعاو

 ش : « هجأم نباو

 [و/017١] ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ قيرط نم (نتفلا) ىف هجّرخف « ملسم» امأف

 نب نايفس» نع مهتعبرأ :رمع ىبأ نباو ءبرح نب ريهزو «ىثعشألا ورمع نب ديعسو

 .”!هدقتملا دنسلاب «ةنيبع

 «ىموزخملا نمح ر لا. دبع نب ديعس ثيدح نم ( (نتفلا) ىل هجرخف «ىذمرتلا» امأو

 "نع قبس ام ركذو .حيحص نسح :لاقو « ةئييع نب نايفس» نع مهلك ,دحاو ريغو

 : ركذي مو ,ىرهزلا نع ثيدحلا اذه رمعم ىور :«ىذمرتلا» لاق .نايفس نع ىديمحلا

 (*!«ةبيبحو» نع

 .قىللا ةقي ةقيرطلا ىهو .ديعس نب هللا ديبع نع (ريسفتلا) ىف هجرخأف « ىئاسنلا» امأو

 .«ىنغلا دبع. ظفاحلا» اهب اهاور

 نايعأ نم ,ظفاحلا ىعفاشلا هيقفلا ىدُّسألا ىسيع نب ريبزلا نب هللا دبع .ىكملا ىديمحلا ركبوبأ ١١(
 25١9/0 بيذهتلا بيذهتو 2١7/7, ظافحلا ةركذت) ه 1١4 ةنس ىفوت :هيف مهتبثأو ةنييع نب نايفس باحصأ

 (١5١/؟ ىكبسلا جاتلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبطو

 .ىرهزلا ٠ ثيدح (ديهمتلا) عم «هاتبيبر ناتنثو ..هجاوزأ نم ناتنثا» :(باعيتسالا) ىف (”-58)

 نايفس نع دانسإلا ىف اودازو» :لاقو ( 5 جوجأمو جوجأي مدر حتفو نتفلا بارتقا باب ()

 .شحج تنب بنيز نع ةبيبح مأ نع ةبيبح نع ةملس مأ تنب بنيز نع :اولاقف

 .ىذوحألا ةضراع عم (؟5/9) جوجأمو جوجأي ىل ءاج ام :نتفلا باتك (0)
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 )هبا ,ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ ثيدح نم (نتفلا) ىف هج رخأف «هجأم نبا» امأو

 نع ةنييع نب نايفس نع هايورف «دقانلا و رمعو .ءليعامسإ نب , كلام» ءالؤه فلاخو ٠

 اهجرخ دقانلا قيرطو .ىراخبلا اهجرخ .كلام قيرطو .«ةبيبح» طاقسإب .ىرهزلا

 ."”هلسم

 قيتع ىبأ نباو ليقع ةياورف :ىرهزلا نع ةاورلا ٌروهمج «ةنييع نب نايفس» فلاخو
 ىف سيل - ملسم ىف ناتاهو - حلاصو سنويو - ىراخبلا ىف ةثالثلا هذهو - بيعشو
 ."!«ةبيبح» ركذ اهنم ءىش

 مهضعب ةباحصلا نم ةثالث هيف عقو ام :وهو .هلبق ىذلا مسقلا نم ُدعيَْف كلذ ريدقتبو
 .ضعب نع

 د د

 نع صاعلا نب ورمع » هاور :دحاو ثيدح الإ ةباحصلا نم ةعبرأ قوف دجوي مو

 ,مهنع هللا ىضر «لالب نع قيدصلا ركب ىبأ نع باطخلا نب رمع نع نافع نب نامثع

 )١( ح) نتفلا نم نوكي ام باب 280(.

 ىرابلا حتف) ىفو «برتقا دق رش نم برعلل ليو» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق باب .نتفلا ىف ىراخبلا (؟)

 ؟٠/ )8(نتفلا بارتقا باب) نم ثيدح لوأ ىف ملسمو .ىرهزلا نع نايفس نع نيتياورلا ىلع هجيرخت
 املا

 (83/17 ىرابلا حتف هعم) جوجأمو جوجأي باب .نتفلا باتك رخآ ىف ,ىراخبلا (؟)

 نع ,ةبيبح مأ ثيدح نع لئسو :(ىنطقرادلل للعلا) ىفو (1/٠188ح) :نتفلا بارتقا باب ىف ملسمو
 هيوري» :لاقف «“برتقا دق رش نم برعلل ليو” :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :شحج تنب بنيز

 ركذو - راسي نب ميهاربإو ىديمحلا هاورف :هنع فلتخاو ىرهزلا نع ةنييع نبا هاورف :هنع فلتخاو ىرهزلا

 نع ةبيبح مأ اهمأ نع ةبيبح نع ةملس مأ تنب بنيز نع:ةورع نع ىرهزلا نع ةنييع نبا نع - نيرخآ
 نب ةعاسو ةبيش ىبأ نب ركبوبأو روصنم نب ديعسو ددسم هاورو .ةوسن عبرأ هيف اوركذ .شحج تنب بنيز

 نأ نظأو .ةبيبح دانسإلا نم اوطقسأو ,ةبيبحمأ نع بنيز نمب:ةورع نع ىرهزلا نع ةنييع نبا نع : :دمحأ
 نب بيعشو دشأار ني نايعنلاو دلاخ نب ليقعو ن اسيك نب حلاص هاورو .اهركذ امرو اهطقسأ ابر ناك ةنييع نبا

 اوركذ ءشحج تنب بليز نع ةبيبح مأ نع بنيز نع: ةورع نع ىرهزلا نع ,ةصفح ىبأ نب دمحو ةزمح ىبأ 1

 هنع ظوفحملاو .هنع ةياورلا رثكأ ىف ةنييع نبا نع دانسإلا ىف اهركذي ملو .ةبيبح اوركذي ملو ةوسن ثالث هيف

 .ةرهاقلاب بتكلاراد طوطخم (و1156 - ظ؟6/0١7) ىنطقرادلا للع «اهركذي مل نم لوق .



 00 ضعب نع مهضعب ةباحصلا ةياور :نوتسلاو سداسلا عونلا

 ."”هلسم لكل ةرافك توملا” :لاق .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 نم كلذو ؛نيدشارلا ءافلخلا نم ةثالث ةياور هيفو ؛رغاصألا ن نع . رباكألا ةيادر هيفو

 ني د

 هيس كفك د سس ييسيسسسسسملل”

 (افخلا فشك) هعمو 87/١( عماوجلا عمج) ىف هديناسأ ىلع لباق .دانسإلا اذهب ثيدحلا ىلع فقأ مل(

 .(1505/500) .هنسحو ءىناكوشلل دصاقملا رصتخمو (5770) 2-1



 نوتسلاو عباسلا عونلا

 ضعب نع مهضعب نيعباتلا ةياور

 .نيعباتلا عابتأ نم نوكي نأ .ىعباتلا نع ىوارلا ىف بلاغلا

 .بلاغلا نم سيل اذه هنأب ملعلا ,كلذ ىلع هيبنتلا ةدئافو [ظ/6١؟]

 :هوجو ىلع عقي كلذو .

 نم ةعبرأو ءضعب نع مهضعب ىوري نيعباتلا نم ةثالث ,ىعبات نع ىعبات :كلذ نمف
 .ضعب نع مهضعب ىوري نيعباتلا

 . نع ىرهزلاو .عفان نع ىرهزلا ةياور :كلذ نمو ؛ريثكف ىعبات نع ىور ىعبات امأف
 .ملاس نع ىرهزلاو .سابع نب هللا دبع نب ىلع .

 ىنربخأ : باهش نبا هاور ام :هلاثمف ءضعب نع مهضعب ىو ري نيعباتلا نم ةثالث امأو
 ديز هابأ نأ هربخأ ىراصنألا ديز نب ةجراخ نأ ؛ماشه نب ثراحلا نب ركب ىبَأ نب كلملادبع

 ىف «ملسم» هجر خأ “ٌرانلا تّسم امم ءوضولا” : لوقي كك هللا لوسر تعمس :لاق تباث نب .
 .ىعبات : «كلمل دبع »و ,ىعبات :«ىرهزلا باهش نبا»و .باهش نبا ىلإ هدانسإب ' ''هحيحص
 .ضعب نع مهضعب ىو ري نيعباتلا نم ةثالث ءالؤهف ,ىعبات :«ةجراخ »و

 ' نأ نيزعلا دبع نب رمع ىنربخأ :باهش نبا لاق :كلذ ٌبيقع «ملسم» لاق

 امنإ :لاقف .دجسملا ىلع أضوتي ةريره ابأ دجو هنأ هربخأ ,ظراق نب ميهاربإ نب هتلادبع
 تسم امم اوئضوت” :لوقي علك هللا لوسر تعمس ىنأل .اهتلكأ طقأ راوثأ نم أضوتأ

 ىناعم حرش) .هعم رظناو .هخُشت ىف ءاج ام هيلي (01/4) ح.رانلا تسم امم ءوضولا باب ءضيحلا ك )0(
 .(18:هخسن ىلع لدي ام باب : ىمزاحلل راثآلا نم خوسنملاو خسانلا ىف رابتعالاو 71/١ ىواحطلل راثآلا
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 13 ضعب نع مهضعب نيعباتلا ةياور :نوتسلاو عباسلا عونلا
 مش سس تا ااا

 «ىرهزلا» : ضعب نع مهضعب ىوري نيعباتلا نم ةثالث هيف عمتجا امم اضيأ اذهو ''“رانلا

 .ريثك كلذو «.ظراق نباو ءزيزعلا دبع" نب رمعو

 نفد

 نب دمحم ةياورف :ضعب نع مهضعب ىوري نيعباتلا نم ةعبرأ هيف عمتجا ام امأو

 نب ةدابع نع ىحبانصلا نع زيريح نب هتلادبع نع ,نابح نب ىيحي نب دمحم نع ,نالجع

 نئل هتاوف ىكبت مل ءالهم :لاقف ,تيكبف توملا ىف وهو هيلع ٌتلخد» ''':لاق هنأ تماصلا

 ثيدح نم ام هللاو :لاق مث [و/05١] «كنعفنأل تعطتسا نئلو .كل ندهشأل ثدهشتسا

 فوسو اذحاو اثيدح الإ .هومكتثدح الإ ريخ هب مكل ديك هللا لوسر نم هتعمس

 هللإ ال نأ دهش نم” :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :ىسفنب طيحأ دقو :مويلا هومكثدحأ

 ."رانلا هيلع هللا مرح .هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ

 َ ا ءا
 ."ادعس نب ثيللا نع ةبيتق تيدح نم «ىدمرتلاو .ملسم» هجرخا

 .ليفطلا ابأو اسنأ كردأ ىعبات «نالجع نب دمحمرف

 ديعس أياو تماصلا نب ةدابعو ةروذح ايأ عمس ىعبات «نابح نب ىبحي نب دمح»و

 .مهنع ىورو ةباحصلا نم اعمج ىارو .ىردخلا

 نم ىلعو هيلع مالكلا ٌتطسب دقو - ىعبات «ةليسع نب نمحرلا دبع : ىحبانصلا»و

 نع ىرهزلا نع هدانسإب مكاحلا هاورو 760١/9٠ ثيدحلا ءراتلا تسم ام ءوضولا باب ىف .ملسم )١(

 نيعباتلا نم نارقألا ةياور ىف :ةفرعملا نم نيعبرألاو سداسلا عونلا ىف .ظراق نبا نع زيزعلادبع نب رمع

 (617 - 2١/7 للعلا) ىرهزلا نع نيقيرط نم .دانسإلا اذهب ىنطقرادلا هاورو (؟10) مهدعب نمو مهعابتأو '

 نبللا نيج .ميمت ةغل ىهو فاقلا نوكسب لاقيو «ةروهشملا_ةغللا ىلع فاقلا رسكو ةزمهلا حتفب ءطقألاو

 048/١ ١97/١( :راونألا قراشم) طقألا نم ةعطقلا :ةحوتفم ةثلثم ءروث عمج ,راوثألاو .هدبز جرختسملا

 ,هنع هللا ىضر ءتماصلا نب ةدابع نع هثيدحو .ىعباتلا ةليسع نب نمح ر لا ديع ىحبانصلا وه ,لئاقلا (؟)

 .(6484) 517/6 لوأ ق) ةباصإلاب هتمجرت :ىف
 (51/ ا ح) ةنجلا لخد ديحوتلا ىلع تام نم نأ ىلع ليلدلا باب ءنايإلا ك ءملسم حيحص ()

 .ىذوحألا ةضراع عم )٠١4/٠١( هللا الإ هلإ ال نأ دهشي وهو تومي نميف ءاج ام باب ,هعماج ىف ىذمرتلاو
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 هيف نإف ٌرَظنْيلف (ةحبانصلا زيي ىف ةحضاولا ةقيرطلا) هتيمس ءزج ىف .هب سبتلي
 (00) < ىف

 .0 نسل

 ةروسب قلعتي ثيدح ىف ضعب نع مهضعب نيعباتلا نم ةتس ةياور َدجو ام رثكأو
 ""صالخإلا

 ني عي د

 عاونأ ةلمج نوكتل ثيدحلا مولع عاونأ نم عاونأ ةثالث ةدايزب باتكلا متخنلو

 :لوقنف نيعبس باتكلا

 : ,ىعبأتلا «ىحبانصلا» سابتلا نم عقي ام ىلع ( 6 باعيتسالا) ف «ريلادبع نبا» هبث 3

 ىحبانصلا وه سيلو» : حبانصلا ةمحرت ىف لاق هنع هللا ىضر « ىسمحألا رسعألا نب حبانصلا» ب
 .ءوضولا لضف ىف راسي نب ءاطع هنع ىوري ىذلا ,قيدصلا ركب ىنأ نع ىور ىذلا - ةليسع نب نمحر لادبع -
 ىفو ,ديهمتلا باتك) ىف هيف لوقلا انيب دقو .ةبحص هل حصت ال كلذو ,ةثالثلا تاقوألا ىف ة ةالصلا نع ىهنلا ىنو
 .سمحأ هبسنتو ءبسن ال مسأ «حبانصلا» اذهو .نميلا نم ةليبق ىلإ بوسنم : : ىحبانصلا وهو ءاًضيأ (راكذتسالا
 .«ةياورو ةبحص هل ىفوك اذهو ,ماشلا لهأ ىف دودعم كلذو .ةبحص هل اذهو .ىعبات كلذو

 : لدعت دحأ هللا وه لق” :روهشملا ثيدحلا هنمو .صالخإلا ةروسب قلعتي اميف دانسإلا اذه لثم ىلع فقأ مل ()
 ديهمتلا ىفو ,ىرابلا حتف) ىف هجيرخت رظناو . أطوملاو نيحيحصلا ىف .نآرقلا لئاضف ىف - «نآرقلا ثلثا
 .١1/؟ افخلا فشكو ١., 14/7 ىمتيهلل دئاوزلا عمجم : هعمو ( ١14/7 - ربل دبع نبال

 ظ
 ؤ



 نوتسلاو نماثلا عونلا

ريغ وأ ملِع وأ ميلقإ وأ دلب وأ هقف ىف
 كلذ 

 نم كاذف - كلذك دانسإلا لك نوكي نأ هيف طرشلا سيلو .هلبق نيعونلاب هيبش وهو

 وأ ركذ [يف كارتشا مه ةعامج دنسلا ىف عقي نأ دارملا امإو - مدقت دقو (لسلسملا عون

أ 6 ءضعب نع مهضعب ىوري ءاهقفلا نم ةعامج دنسلا ىف نوكي نأ : : لثم ءهوحن
 نوي رصب و

 ريثك [ظ/04١] كلذو «ءصضعب نع مهضعب ىوري نوي رصم وأ «ءضعب نع مهضعب ىوري

 :ثيداحألا ىف

 نع .ءاهقفلا نم مهريغ وأ عيبرلا وأ ىطيوبلا وأ ىنزملا وأ روث ىبأ وأ دمحأ ةياورف

 ىف عقو امك ءرمع نبا نع عفان نع كلام نع وأ ,ىرهزلا نع كلام نع ىعفاشلا مامإلا

 نع مهضعب ىوري ءاهقفلا نم عمج ةياورل لاثم .هوحنو ''"“رايخلاب ناعيبلا” ثيدح

 .ثيداحألا ىف ريثك كلذو .ضعب

 نب دمحم انث :لاقف ''!(هحيحص) ىف «ىراخبلا» هجّرخام :نويندم هلك دانسإ ٌلاثمو
 ا نع «باهش نبا نع - ناسيك نبا وه - حلاص نع دعس نب ميهاربإ انث لاق .هللا ديبع

 : لَ هللا لوسر لاق ؛لوقي ىردخملا ديعس ابأ عمس هنأ «فينح نب لهس ني ةمامأ ىبأ

 نود اهنمو ؛ىدثلا غلبي ام اهنم ءصُْمَق مهيلعو ىلع نوضرعي سانلا تيأر مئان انأ انيب”

 (73ح) رايخلا عيب باب ,عويبلا ك :أطوملاو .عويبلا باتك ىف بابلا ثيداحأ لوأ 7 :ىعفاشلادنسم )١(

 ىف ؛عويبلا باتك :رمع نبا نع عفان نع كلام قيرط نم نيحيحصلا ىف وهو (رايخلاب ناعيابتملا) : ظفلب

 .سلجملا رايخ توبث باب لوأ ملسمو (؟؟7/5 ىرابلا حتف هعم - (اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا) باب ىراخبلا

.)1 611/20 

 1/١)55"(. افخلا فشك ىف هرظناو

 . ىرابلا حتف عم - لابعألا ىف نامإلا لهأ لضافت باب ,ناميإلا باتك ىف دانسإلا اذهب ىراخبلا هجرخأ (؟) -'

 ' نبأ نع . ,ليقع نع ثيللا نع ريكب نب ىيحي قيرط نم ,هنع هللا ىضر ءرمع:بقانم ىف هجرخأ متد- ١

 .(397/17 حتف) باهش
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 كلذ َتلوأ امف :اولاق “هٌَرُجَي صيمق هيلعو باطخلا ْنِب رمع ىلع ضرعو .كلذ
 .«نيّرلا“ :لاق ؟هللا لوسراي

 تباث وبأ .ديز ىبأ نب ديز نب ديزي نب هللا ديبع نب دمحم وه ىراخبلا خيشف
 .نوروهشم دنسلا ةيقبو ؛ىومألا ىندملا ىشرقلا

 ميره انث» :لاق ثيح '''(هحيحص) ىف «ملسم» هجّرخ ام :نويرصب هلك ٍدانسإ لاثمو
 .«سنأ نع تباث نع ركذي ىبأ تعمس :لاق ناهيلس نب ٌرمتعملا انث :لاق ىلعألادبع نبا
 .ءايلا ناكسإو ءارلا حتفو ءاهلا مضب «ميَرْه» و .نويرصب هلك دانسإلا اذه

 رئابكلا ىف «سنأ» ثيدح :ىف كلذو ءنويرصب مهلك ناقصالتم نادانسإ (ملسم) ىفو

 ىتثدح» :ملسم لاق “روزلا لوقو ,سفنلا لتقو .نيدلاولا قوقعو .هللاب كرشلا” :لاق
 انث :لاق ,ةبعش انث :لاق .ثراحلا نبا وهو .دلاخ انث :لاق :ىثراحلا بيبح نب ىيحي
 .("!«سنأ نع ركب ىبأ نب هللاديبع

 ,ءرفعج نب دمحم انث :لاق .ديمحلا دبع نب ديلولا نب دمحم ىنبثدحو » :« ملسم» لاق

 نب سنأ تعمس :لاق [و/00١] ركب ىبأ نب هتلاديبع ىنثدح :لاق ,ةبعش انث :لاق
 .(...كلاما

 نأ الإ ءامهرخآ ىلإ نيدانسإلا لوأ نم نويرصب مهلك نيروكذملا نيدانسإلا لاجرف
 .ةنسحتسملا قرطلا نم اذهو .قبس ايف اذه حدقي الو .ىرصب ىطساو «ةيعش»

 مهلك ناقصالتم نادانسإو ءاضيأ نويرصب مهلك ناقصالتم نادانسإ (ملسم) ىف عقوو
 :نويفوك

 . ,رفعج نب دمحم انث :الاق راشب نب دمحمو ىنثملا نب ٌدمح انث :«ملسم» لاق :لوألاف
 نيصحلا نب نارمع عمس هنأ ثدحي راَّرّسلا ابأ تعمس :لاق .ةداتق نع ةبعش انث :لاق

 انثدحو »: هدانسإ لوأو )2١( ح .ضوحلا ضوحلا تابثإ باب .ِِكَو ىبنلا لئاضف باب ؛لئاضفلا باتك )١(
 ٠ نب دمحم نب مصاعو .هركذف «..رمتعمانثدح مصاعل ظفللاو .ىلعألا دبع نب ميرهو ىميتلا رضنلا نب مصاع

 .(مخ/اغع ح .اهريكأو رئايكلا نايب باب .نايإلا ك ملسم حيحص (؟-١)



 310 كلذ ريغوأ دلب وأ هقف ىف دانسإلا لاجر نم كرتشاا نم ةفرعم : نوتسلاو نماثلا عونلا

 (37«ريخب الإ قأيال ءايحلا” :لاق هنأ هلع ىبنلا نع ثدحي

 قاحسإ نع ديز نب دامح انت لاق ,ىثراحلا بيبح نب ىيحي انثدحو” : «ملسم» لاق

 .""“نيصحلا نب نارمع دنع انك :لاق ثدح ةداتق ابأ نأ - ديوس نبا وه

 «سئافنلا نم” !'':باتكلل حراشلا لاق .نويرصب مهلك امهاجر نادانسإلا ناذهف

 .«”نويرصب مهعيمج ءنيقصالتم باتكلا ىف نيدانسإ ٌعامتجا

 نم لقتنا نأب اًّيرصب اًيطساو ناكو ءاًضيأ ىرصب وهف اًيطساو ناك نإو «ةبعش»و

 وأولا ديدشتو ةلمهملا نيسلا حتفب وهف «راَّوّسلا وبأ» امأو ءاهتطوتساو ةرصبلا ىلإ طساو

 - نب ميت :وهف «ةداتق وبأ» امأو «ىودعلا ثيرح نب ناسح» همساو ,ةلمهم ءار هرخآو

 .ةمجعملا لاذلا حتفو نونلا مضب نيد

 نب ناثع»ف :نويفوك مهلك نيقصالتم نيدانسإ نم (ملسم) ىف عقو ام وهو :ىاثلاو

 نب هللا دبع نع « «ليبحرش نب ورمع نع لئاو ىبأ نع روصنم نع ريرج نع ةبيش ىبأ

 هجرخأ .ثيدحلا “مظعأ بنذلا ىأ :ِهلي هلا لوسر تلأس” : «مهنع هللا ىضر « دوعسم

 لئاو ىبأ نع شمعألا نع ريرج نع ةبيش ىبأ نب نامثع» ٌتيدح جرخأو .'؟!«ملسم»

 ا"'.هركذف “.دوعسم نب هللادبع نع [ظ/60١] ] ليبحرش نبورمع نع

 مهعيمج اهمتاور «ناقصالتم نادانسإ امهنأ ىهو «ةبي رغ ةفيطل اهيف نادانسإلا ناذهف

 « لئاو وبأو» ,رمتعم ا نبا وه «روصنم»و ,ديمحلا دبع نبا :وه «ريرج»و ؛نويفوك

 ؟ةيلهاجلا ىف انلمع امب ذخاؤنأ ,هللا لوسر اي: ٌسان لاق : ثيدح ( (ملسم حيحص) ىفو

الث هيف .«ملسم» هركذ . هرخآ ىلإ “.. .نسحأ نم امأ” : لاق
 : قيرط نم ةقصالتم ديناسأ ةئ

 ةلباقملاو (50-77/51) ح :ءايحلا ةليضفو ءاهاندأو اهلضفأو ناإلا بعش ددع نايب باب ,ناهإلا ك (؟١)

 .هيلع

 .ملسم شماه ىلع هحرش ىف «ىوونلا ايركذ وبأ مالسإلا خيش (5)

 .(143-41/1475)ح ب هدعب اهمظعأ نايبو .«بونئذلا حبقأ كرشلا نوك باب ,ناهإلا ك (0-غ)



 نم اذهو .نويفوك مهلك ؛مهرخآ ىلإ (١)«باجنمو ,ةبيش ىبأ نب ركب ىبأو ءريغ نبا»

 .عقي ام برغأ

 نب نمحرلادبع نع .ملسم نب ديلولا» ةياور :نويماش ةعامج هيف ٍدانسإ لاثمو
 «ملسم نب ديلولا» نإف : : « ةيمأ ىبأ نب ةدانج نع اه نب ريمع نع .رباج نب ديزي
 مامإ ىقشمد : :«رباج نب ديزي نب نمح رلادبع»و .ىعازوألا بحاص ىقشمدلا وه

 نب ةدانج»و ىقشمد - نونلاب « ىسنعلا ملول وبأ ,ىناه نب ريمع»و .ليلج
 .ةبحص هيبألو أ ؟”هتبحص ىف فلتخ ,ىماش : «ةيمأ ىبأ

 وه انإو ىماشب سيلو .ءارلا مضب - ديشر نب دواد هخيش نع «ملسم» ج رخأ دقو
 هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع . ىلإ روكذملا دنسلاب  اثيدح ٌدادغب نكس .ءىمزراوخ
 ىنثدح :لاق ءرباج نبا نع  ملسم نبا ىنعي  ديلولا انث :لاق ديشر نب دواد انث : لاقف
 لاق : :لاق تماصلا نب ةدايع انث :لاق َديمأ ىبأ نب ةدانُج ىتثدح :لاق ىناه نب ريمع
 ىسيع نأو ,هلوسرو هدبع اًدمحم نأو هللا الإ هلِإ ال نأ دهشأ لاق نم” لك هللا لوسر
 ءٌقح رانلا نأو ٌّقح ةنجلا نأو .هنم ٌحورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هتُمأ نباو هللا دبع
 ."ءاش ةيناثلا ةنجلا باوبأ ىأ نم هللا هلخدأ

 تام هنإف «تماصلا نب ةدابع» امأو «دّيشر نب دواد» الإ ,نوُيماش هلك دانسإ اذهف ْ
 .هنع هللا ىضر '”!ماشلاب |

 ١ نبورمع» ثيدح :ضعب نع مهضعب ىوري نويرصم [و/1051] لك ٍدانسإ لاثمو يبا و
 بسسس سلا

 بابلا ثيداحأ ىه هيف ةثالثلا ديناسألاو .ةيلهاجلا لابعأب ذخاؤي له باب ,ناميإلا ََك ,ملسم حيحص )1(
 .(01 7١ /اكوك-كمخك)

 ش
 ' ىف هتبحص ىف فالخلا ريرحتو (184) ١١0/7 :بيذهتلا بيذهتو )1١211( 0268/7 : ليدعتلاو حرجلا (5)

 ننس ىف هك ىبنلا نع هتياورو ..هتيحص ىف فلتخم :بيرقتلا ىف لاقو 00 :لوأ مسق ,ةباصإلا
 .(117791 4/١ :ةتسلا بتكلا ىف هنع هللا ىضر «تماصلا نب ةدابع نع هتياورو «ىئاسنلا

 ةعبط .ملسم حيحص ىف ءتماصلا نب ةدابع نع ةدانج ةياور ىف نساحملا ىف روكذملا .دانسإلا ىلع فقأ مو
 .هتع هللا ىضر ىقابلا ديع دمحم ذاتسألا

 .(18/63) ح :اعطق ةنجلا لخد ديحوتلا ىلع تام نم نأ ىلع ليلدلا باب .نامإلا ك .ملسم حيحص (1)
 هلو» .بيرقتلا ىف هلثمو نيثالثو عبرأ ةنس «ةلمرلاب :«ىدقاولا» لاقو «ىراخبلا» هلاق .نيطسلفب (؟)

 .(١؟)م9م/١ :«ةيواعم ةفالخن ىلإ شاع ليقو .ةنس نوعبسو ناتنثا
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 «ىرصملا بيبح ىبأ نب ديزي نع ءىرصملا دعس نب ثيللا نع ءىرصملا خور نب دلاخ

 وهو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ءىرصملا ىنزيلا هللا دبع نب دثرم ريخلا ىبأ نع '

 دلاخ نب ورمع انث” :لاقف “...ريخ مالسإلا ىأ” ةمجرت ىف «ىراخبلا» هجرخأ .ىرصم

 !١ هركذف “هللا دبع نع .ريخلا ىبأ نع ديزي نع ثيللا انث :لاق

 .هيلع ساقي جذومنأ هانركذ ىذلا اذهو

 اف ايت

 .بابلا تيدح وهو .مالسإلا نم ماعطل ا ماعطإ باب ,نايإلا ك :ىراخبلا حيحص )١(

 :(لضفأ مالسالا ىأ باب) ىف هلبقو

 ءةدرب ىبأ نب هللا دبع نب ةدرب وبأ انثدح : :لاق ءىبأ انثدح : :لاق ءىشرقلا ديعس نب ىيح نب ديعس انثدح

 نم نوملسملا ملس نم” :لاق ؟ لضفأ مالسإلا ىأ :اولاق :لاق ءهنع هللا ىضر ءىشوم ىبأ نع 0 ةدرب ىبأ نع

 .“هديو هناسل

ج مسا ,روكذملا ديعس نب ىيحيو .نويفوك هلك دانسإلا اذه» : :رجح نبا ظفاحلا لاق
 نب ديعس نب نابأ هد

 .غ١/75 ىرابلا حتف .بويأ ابأ ىنكي .ةّيمعألا ةبسنلاب اًيشرق فنصملا هبسنو .ىومألا ةيمأ نب صاعلا



 ثيدحلا بابسأ ةفرعم

 حرش) ىف هللا همحر «ديعلا قيقد نباب روهشملا ,ىريشقلا حتفلا وبأ خيشلا» لاق

 ضعب عرش“' :عساتلا| ثحبلا ىف “تاينلاب لابعألا امنإ” ثيدح ىلع مالكلا ىف '”(ةدمعلا

 لوزنلا بابسأ ىف فنَص امك .ثيدحلا بابسأ فينصت ىف ثيدحلا لهأ نم نيرخأتملا

 «تاينلاب لامعألا امنإ” : ثيدحو ؛ هل ريسي ءىش ىلع كلذ نم تفقوف ءزيزعلا باتكلل

 ."هعبتت دصق نمل ةريثك ٌرئاظن كلذ ىلإ مضنيو .ليبقلا اذه ىف لخدي
 ةنيدملا ىلإ ةكم نم رجاه الجر نأ اولقن” مهنأ كلذ لبق ركذو .خيشلا مالك اذه

 ٌرجاهم : : ىمسف ٠ ,سيق مأ ىمست ةأرما جوزتيل رجاه امإو .ةرجهلا ةليضف كلذب ديري ال

 دارفأ نم ةرجهلا هب ىَونُي ام رئاس نود ةأرملا ركذ ثيدحلا ىف ٌّصخ اذهلو ؛سيق مأ

 ."”«ايندلاب عبتأ مث ,ةيويندلا ضارغألا

 ذإ ؛ايندلا ركذ دعب كلذ رَكَذ :هباوصو ههيلإ ملقلا قبس مهو "ايندلاب عبنأ مث“ :هلوقو
 (“!هانررق ام اهنم دوجوملاو (ةدمعلا) بحاص اهقاس ىتلا ةياورلا ىلع مالكلا

 0 ااميإلا نع «ليربج» لاؤس ثيدح ىف امك ,ثيدحلا ىف لقنُي دق ببسلا نأ ملعاو
 ةالفلاب نوكيأ ظ/6١هأ] ]ءاملا نع لئس” :نيتلقلا ثيدحو ءاهريغو ناسحإلاو مالسإلاو

 )١( ىقت ,ىسدقملا ىنغلادبعل ,(مانألا ديس ثيدح ىف ماكحألا ةدمع) حرش ىف ماكحألا ماكحأ الدين.  "

 .ةيملعلا/توريب ط ٠١/١. عباسلا هجولاو ١١/١, عساتلا هجولا (5-1)

 ٌّىرمال انإو  ةينلاب :ةياور ىفو  تاينلاب لاعألا امنإ» :هنع هللا ىضر رمع ثيدحل هيف ةياورلا (8)

 وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمو .هلوسرو هللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف ,ىون ام

 7/١. ماكحألا «.هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهجوزتي ةأرما
 اهوأو .هحيحص نم ثيدحلا عضاوم ىف تءاج ثيح ىراخبلا ةياور ىهو «ةأرما» ىلع «ايند» ميدقتب

 اهلثمو (.... .روذنلاو ناميألاو .حاكنلاو راصنألا بقانمو «قتعلاو «ناميإلا) بتك ىف مث .ىحولا ءدب ك ءهحتتفم

 ١5١7/١(. ىرابلا حتف) رظناو «ةينلاب لامعألا امنإ باب .ةرامإلا ك .ملسم حيحص ىف ةياورلا

 ' هجرخأ هيلع قفتم ,مالسإلاو ناميإلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مالسلا هيلع ليربج لاؤس ثيدح (0)
 .(0ح١/1 :ناجرملاو ؤلؤللا) :ناهإلا باتك ىف ناخيشلا

 دوم
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 مدآ دلو ٌديس انأ” : لِكَو هلوق هببس : ةعافشلا ثيدحو«'') باودلاو عابسلا نم هبوني امو

 ثيدحو 20ص م كنإف لَ" ثيدحو ."'”ىدجنلا لاؤس ثيدحو .“ر خف الو

 ثيدحو .'"بوثلا بيصي ضيحلا مد نع لاؤسلا ثيدحو ."!“كسم نم ةصرف ىذخ”

 .ريثك كلذو .")“ربكأ بنذلا ىأ” : لاوس ثيدحو .'"'“لضفأ لامعألا ىأ” :لئاسلا

 ءانتعالا ىغبني ىذلا وهف .هقرط ضعب ىف لقني وأ ,ثيدحلا ىف ببسلا لقنيال دقو

 :كلذ نمو

 ىنطقرادلا عمجو .ىمرادلا ننس ىفو ,ةعبرألا ننسلا نم ةراهطلا باتك ىف :لاؤسلا عم ءنيتلقلا ثيدح )١(
 ءاهطرش ىلع حيحص :لاقو (كردتسملا) نم ةراهطلا ىف مكاحلا هجرخأو .هننس نم ةراهطلا باتك لوأ ىف هقرط

 .(557/17 :ىواحطلل راثآلا لكشم) رظناو .هلاجر عيمجب اجتحا

 .هجام نباو ىذمرتلاو ءىردخلا ديعس ىبأ دنسم ىف دمحأ هاور ءاذه هظفلب ,هببس عم ةعافشلا ثيدح (؟)

 .(597/8 ىرابلا حتف) رظناو .نيعبسلا عونلا ىف لئاوألا عم قأيو

 ىراخبلا :ناميإلا.باتك ىف ناخيشلا هجرخأ .هنع هللا ىضر هللا ديبع نب ةحلط ثيدح نم هيلع قفتم (')
 :نيدلا ناكرأ دحأ ىه ىتلا سمخلا تاولصلا نايب ىف ملسمو 78/١( ىرابلا حتف) مالسإلا نم ةاكزلا باب ىف

 .(0377/7)ح

 ىف ىراخبلا هجرخأ :هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم هيلع قفتم : «لصت مل كنإف لصف عجرا" )6

 ةءارق بوجو باب .ةالصلا ىف ملسمو .ةداعإلاب هعوكر متي ال ىذلا ,ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رمأ باب «ناذألا

 ديعس ىبأ نب ديعس نع .ىرمعلا هللا ديبع نع ناطقلا ديعس نب ىبحي قيرط نم امههالك .ةعكر لك ىف ةحتافلا

 نع ناطقلا ىبحي ةياور ركذف /١77( للعلا ىف) ىنطقرادلا هيف لئس .ةريره ىبأ نع هيبأ نع ىربقملا
 ناطقلا ىبحيو .ةريره ىبأ نع ديعس نع هللا ديبع نع ظافحلا نم نيرخآ ةياورو .هيبأ نع ديعس نع هللا ديبع

 نيتياورلا نم لكل :تلق» :بقعو رجح نبا هلقن .نيهجولا ىلع هب ثدح هللا ديبع نوكي نأ هبشيف ,ظفاح
 .(188 - ١40/١ ىرابلا حتف) ىف هنايب «حجرم هجو

 ىضر ةشئاع ثيدح نم امهوأ (نيحيحصلا نم ضيحلا باتك) ىف امهاجرخأ ءاهيلع قفتم ناثيدحلا (1-0)
 ءاهنع هللا ىضر .ءابسأ اهتخأ ثيدح نم رخآلاو .ضيحملا نم اهلسغ نع لكي ىبنلا تلأس ةأرما نأ اهنع هللا

 ١///, :ناجرملاو قلؤللا) ؟ عنصت فيك بوثلا ىف ضيحت انادحإ تيأرأ :تلاقف ِلكي ّئبنلا ةأرما تءاج :تلاق

 ١/0

 نمو ؟ لضفأ لامعألا ىأ :ِِيي هللا لوسر لئس :هنع هللا ىضر ةريره ىنأ ثيدح نم هيلع قفتم (0)
 . «نايإلا ك ىف ىراخبلا اهجرخأ ؟لضفأ لامعألا ىأ :# هلا لوسر تلأس :هنع هللا ىضر .رذ ىبأ ثيدح

 .ناميإلا باتك ىف ملسمو .قتعلا باتكو

 .(جردملا ةفرعم : نيرشعلا عونلا) ثيداحأ ىف هجي رخت قبس “مظعأ / ربكأ بنذلا ىأ”ثيدح (8)
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 امهريغو '''«ملسمو ,ىراخبلا » هاور“ةب وتكملا الإ ,هتيب ىف ءرملا ةالص لضفأ” ثيدح
 وهو ,لئاس لاؤس ىلع ثيداحألا ضعب ىف درو دقو .هنع هللا ىضر « تباث نب ديز » ثيدح نم

 «دعس نب هللادبع» ثيدح نم (لئامشلا) ىف «ىذمرتلا» و (هنتس) ىف هجام نبا هدنسأ ام

 الأ” : لاق ؟ دجسملا ىف ةالصلا وأ ىتيب ىف ةالصلا ءلضفأ اميأ : كي هللا لوسر تلأس” :لاق

 ىف ىلصأ نأ نم لإ ٌبحأ. ىتيب ىف ىلصأ نلف ؟دجسملا نم هبرقأ ام قتيب ىلإ ىرت
 .“ةيوتكم ةالص نوكت نأ الإ .دجسملا

 انث” :لاقف فلخ نب ركب هخيش ثيدح نم - هظفل اذهو -''!'هجام نبا» هجرخأ

 نب ءالعلا نع ءحلاص نب ةيواعم نع ,ىدهم نب ناهثع انث :لاق ءفلخ نب ركب رشب وبأ
 .هركذف “دعس نب هللادبع همع نع .ةيواعم نب مارح نع ء.ثراحلا

 *؟ ءااس . ءااس 2-5
 نب نمحر لادبع نع .ىربنعلا سابع نع ."”(لئامشلا) ىف «ىذمرتلا» هجرخاو

 دقو  ةلمهملا ءارلاب اذه مارحو “ميكح نب مارح نع” :لاق هنأ الإ ؛هدنسب .ىدهم

 .ميكح دلاوو .«2ىشرق ىازلاب ىذلاو .اقافتا ءارلاب وهو  ىرت ابك هيبأ مسا ىف اوفلتخا

 ش ."'سابتلالا نم هيف عقي امل كلذ
 5 38 اع 7

 نيصح نب نارمع هاور “مئاقلا رجا فصن هلف ادعاق يىلص نم” :ثيدح كلذ نمو
2< 1 

 ببس هل ثيدحلا اذهو .27"2(ىراخبلا حيحص) ىف نارمع ثيدحو .ةلل ىبنلا نع هريغو

 هللا ىضر ورمع نب هللا دبع نأ .ىرهزلا نع رمعم نع هفنصم ىف «قازرلا دبع» هاور

 بايحتسا باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك ىف ملسمو .ليللا ةالص باب ,ناذألا باوبأ ىف ىراخبلا )١(

 ١9/5(. ديهمتلا) رظناو (الالا//8١١:ح) دجسملا ىف اهزاوجو هتيب ىف ةلفانلا ةالص

 .(177/8)ح: تيبلا ىف عوطتلا ىف ءاج امدباب ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ ك .هجام نبا ننس (؟)

 | .599/7 :ىذمرتلا عماج نم (؟)

 «ىدسألا ىشرقلا ىصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ نب مازح» :ىازلاب ىذلا ىشرقلا ىنعي (4)
 .امهنع هتا ىضر نينمؤملا مأ دليوخ تنب ةجيدخ ةديسلا وخأو ,مازح نب ميكح ىباحصلا دلاو

 حرسلا ىبأ نباو ىسوألا ةمثيخ نباو ءىراصنألاو ءىملسألاو .ىدزألا : دعس نب هللا دبع :ةباحصلا ىف (5)

 هللا دبع ثيدحو «ميكح نب مارح » مع «ىراصنألا دعس نب هللادبع » وه دانسالا ىف ىذلاو ...ىرماعلا ىشرقلا

 نادعم نب دلاخو ,ميكح نب مارح هنع ىور .شيجلا ةمدقم ىلع ذئموي ناكو ةيسداقلا دهش هنإ لاقي : ماشلا لهأ دنع

 دعس نب دلاخ نب :ميكح نب مارحو ءىدسألا ىشرقلا دليوخ نب مازح رظناو (بيذهتلاو ١100:باعيتسالا) .
 .(595/؟ ىرابلا حتف - دعاقلا ةالص باب) رتولا باتك )١( لاكإلا) ىق .ىراصنألا



 ١'", ثيدحلا بابسأ ةفرعم :نوتسلاو عساتلا عونلا

 نأ نورثكي سانلا ناكو .ديدش ةنيدملا كعو نم أبو انل ءابف ةنيدملا انمدق :لاق اههنع

 ءاًسواج مهِحّبُس ىف نولصي مهو ةرجاهلا دنع كك ىبنلا جرخف ءاّسولج مهجّبُس ىف اولصي
 نومشجتي ذئنيح سانلا قفطف :لاق “مئاقلا ةالص فصن سلاجلا ةالص” :لاقف

 :باهش نبا لاق :لاق جيرج نبا انربخأ :اذه بيقع «قازرلا دبع» لاق . "'”مايقلا

 محق ةّمحن ىهو ةنيدملا ملسو هيلع هللا لص ىبنلا مدق ؛لاق كلام نب سنأ قربخأ

 ةالص فصن دعاقلا ةالص” :لاقف  اًدوعق  نولصي سانلاو لي ىبنلا لخدف .سانلا

 ."""اًمايق ةالصلا سانلا مشجتف “مئاقلا

 نع حص دقف اًضيأو .ورمع نب هللا دبع عمسي م ىرهزلا نإف :ٌدوجأ ىناثلا قيرطلاو
 هريغو «ملسم» هاور ام وهو .ءكلذ رهاظ فلاخي دق ام اهبنع هللا ىضر و رمع نب هللا دبع

 لوسر نأ َتنّدُح : لاق ورمع نب هتلادبع نع ىيحي ىبأ نع ٍفاَسي نب لاله ثيدح نم

 ءاسلاج ىلصي متدجوف هتيتأف :لاق .“ةالصلا فصن اًدعاق لجرلا ةالص” :لاق لك هلل

 لوسر اي ت تئّدح :تلق ؟ورمع نب هللا دبع اي كل ام : :لاقف ىسأر ىلع ىدي ٌتعضوف

 [ظ/01١] ؟اًدعاق ىلصت تنأو «ةالصلا فصن ىلع اًدعاق لجرلا ةالص»: تلق كنأ هللا

 ."”"مكدحأك تسل ىنكلو لجأ” :لاق

 ءاذه لبق ِةكَك ىبنلا نم كلذ عمسي مل «ورمع نب هللا دبع» نأ ثيدحلا اذه نم رهظف

 الف ءالوأ ةباحصلا ضعب نم هعمس هلعلو «قازرلا دبع ثيدح ٌرهاظ هب رعشي ام فالخب

 نع رانيد نب ورمع ىنربخأ :جيرج نبا نع(هفنصم)ىف «قازرلا دبع» ىور دقو .ىفانت

 ىف دعاقلل نإ” :لاق هلو ىبنلا نع ءاهنع هللا ىضر ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 ببسلا نم قبس امو .ببسلا ركذل ثيدحلا اذه ىف ضرعتي ملو “مث ئاقلا رجأ فصن ةالصلا

 نم رهظيو ,مايقلاب ٌجرَح هقحلي ال ٍض رم ضعب هبو ىلص نمل فصنلا اذه نأ هنم دافتسي

 لاح نم رهاظلا نأل امإ :نيرمأ دحأل كلذو .دجسملا ىف تناك ةالصلا نأ ببسلا اذه

 :ةشماه ىلعو «ءابو انلانف ةنيدملب انمدق» :هتعبط ىنو )١١( ح 27١/1 :قازرلا دبع فنصم > )١(
 «مهتحبس ىف نولصي مهو» :اهيفو .لصألا ىف ةهبتشم ةملكلا

 اهتلفانو اهتالص ىحضلا ةحبس هنمو (ةياهنلا) ةلفانلاو ركذلاو عوطتلا ةالص :حبسلا ةدحاو ,مضلاب ,ةحبسلا
 .(قراشملا)

 .«اًمايق سانلا اومشجتف» >هيفو (8172)ح .ءالا/7 :فنصملا )١(

 تسل ىنكلو” ....«هسأر ىلع ىدي تعضوف» :هيف هظفلو .اهرضقو نيرفاسملا ةالص ك ,ملسم حيحص (5)
 786/١١١(. ح) “مكنم دحأك ..
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 ؛روكذملا ببسلا ركذي دافتسي امنإ اذهو .ةنيدملاب مه تويب ال مهنأ كاذ ذإ نيرجاهملا

 ىف صن ,قباسلا «دعس نب هللا دبع» ثيدحو .زاوجلا نايبل كلذ ىلع مهريرقت نأ ىناثلاو
 .ةنيدملا دجسمب لفنلا ةالص ىلع .ةنيدملا تويب ىف ةلفانلا ةالص ليضفت

 ف ات

 ريغ :ةياور ىفو - “هنذإب الإ ٌدهاش اهّلعبو ةأرملا ٌموصت ال“ :ثيدح كلذ نمو
 هاور ٌببس أذطو (ننسلاو .''نيحيحصلا) ىف هثيدحو «ةريره وبأ» هاور - ناضمر

 .هدنع نحنو لَو ىبنلا ىلإ ةأرما تءاج :لاق .هنع هللا ىضر «ىرثتخلا ديعسوبأ»
 ءتيلص اذإ ىنبرضي ىملسلا لطعملا نب ناوفص ىجوز نإ .هللا لوسر اي :تلاقف
 - هدنع نأوفصو :لاق - سمشلا علطت ىتح رجفلا ًةالص ىلصي الو ,تمُص اذإ ىنرطفُيو

 نيتروسب أرقت اهنإف ,تيلص اذإ ىنب رضي :اهوق امأ ,هللا لوسر اي :لاق ,تلاق ابع هلأسف
 امأو :لاق “.ّسانلا تفكل ةدحاو ةروس تناك ول” :لاقف [و/04١] لاق .اهتيهت دقو

 لكك هللا لوسر لاقف .ريصأ الف باش لجر انأو موصتف قلطنت اهنإف ىنرطفي :اهوق

 انإف .سمشلا علطت ىتح ىلصأ ال ىنإ :اطوق امأو “اهجوز نذإب الإ ةأرما مصت ال” :ذئموي
 ٌتظقيتسا اذإف” :لاق .سمشلا علطت ىتح ظقيتسن داكن ال كاذ انل َفِرُع تيب لهأ

 حيحص ثيدح اذه : لاقو (هكردتسم) ىف مكاحلاو .''(هنئس) ىف دواد وبأ هجرخأ .”ٌلصف

 ا"'.هاجرخي ملو .نيخيشلا ط رش ىلع

 لَك هللا لوسر لاقف” :اههريغو (مكاحلاو .دواد ىبأ ننس) ىف جرخملا ظفللا ىفو
 اذه ىلع مويلا كلذ ناك .هل مهعاسو مكحلا اذه أدبم نأب رعشت ةلالد هيفو “ذئموي

 .“لئموي” :هلوق ىف ةدئاف الف الإو .ببسلا

 د د ْ

 مكيلعو اهوتئا نكلو ,نوعست متنأو اهوتأت الف ةالصلا متيتأ اذإ” :ثيدح كلذ نمو

 :ملسمو - 11/4 ىرابلا حتف  اًعوطت اهجوز نذإب ةأرملا موص باب ؛حاكنلا ك ىراخبلا :حيحص )١(
 ح) .ىفرعلا وأ حيرصلا هنذإب ,ةدسفم ريغ اهجوز تيب نم تقدصت اذإ ةأرملاو نيمألا نزاخلا رجأ باب .ةاكزلا ك

 ش .«مصت ال» :ظفلب ٠١17/84(
 .هنم ظفللاو .(5505) اهجوز نذإ ريغب موصت ةأرملا باب .موصلا ك (؟)

 )251/١(. “اهجوز نذإب الإ ةأرما موصتال“ :مايصلا ك :كردتسملا (")
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 | نأ ىلع لدت ''“اوضقاف :ةياور ىفو  اوقتأف مكتاف امو ءاولصف متكردأ اف .ةنيكسلا
 .ىقب اب قوبسملا ىتأ ,مامإلا ملس اذإ مث .هدجو هلاح ىأ ىلع مامإلا عم لخدي قوبسملا
 :لاق لَك ىبنلا نع ءاهتع هللا ىضر «ذاعمو ءىلع» ثيدح ىف هب اًحرصم كلذ ءاج دقو
 «ىذمرتلا» هاور “عنص اك عنصيلف ,لاح ىلع مامإلاو ةالصلا مكّدحأ ىأ اذإ”

 ش١ .اضيأ هريغ هاورو '''هبرغتساو

 انأ :لاق دمحأ نب ٌناميلس انث :لاق «ميعنوبأ» هاور ام وهو ببس ثيدحلا اذهو
 نع ةسينأ ىبأ نب ديز نع ناهيلس نب حيلف انأ ,ىظاَحولا حلاص نب ىيحي انأ ,ةعرروبأ

 ىأن انك :لاق هنع هللا ىضر لبج نيذاعم نع .ىليل بأ نب نمحرلادبع نع ةرم نبورمع
 دق :هيلي ىذلا هيلإ [ظ/8] راشأ ةالصلا نم ٍءىشب قبس دقو لجر ءاج اذإف ةالصلا
 تقيس دقو اًموي تئجف .دعاقو ٍمئاقو دجاسو عكار نيب انكو :لاق .ىضقيف ءاذكب َتقِبَس
 .اهيلع تنك الإ لاح ىلع هدجأ ال :تلقف .هب ٌتقبَس ىذلاب لإ ريشأو ,ةالصلا _ ضعبب
 لبقتساو .تيلصف تمق هلع هللا لوسر غرف الف .اهيلع مهتدجو ىتلا مهاحب تنكف

 دق“ :لاقف .لبج نيذاعم :اولاق «؟ اذكو اذك لئاقلا نم” :لاقو سانلا ِةلك هللا لوسر
 مامإلا عم ٌلَصّيلف ةالصلا نم ءىشب َقِبَس دقو مكدحأ ءاج اذإ .هب اودتقاف ذاعم مكل ّنَس
 نا هقبس ام ضقيلف مامإلا غرف اذإف ,هتالصب

 انث ,ىرصبلا راّيتلا نب دمحم نب دمحم انأ :لاق دمحأ نب نايلس نع ميعن وبأ» ىورو

 نب نمحر لادبع نع .نيصح نع ءملسم نيزيزعلادبع انأ ,ىكتعلا صفح نب ىمرح
 مهدحأ قبس اذإ لكي هللا لوسر دهع ىلع سانلا ناك” :لاق ءلبج نب ذاعم نع .ىليل ىبأ

 مهعم لخدي مث ءهب قبس ام ىلصيف هب قبس ىذلاب هيلإ اوراشأف مهأس ةالصلا نم ءىشب

 .راقوب اهتأيلو ةالصلا ىلإ ىعسي ال باب «ناذألا ,يراخبلا يمص :ىف هيف تاياورلا ظافلأ رظنا )١(

 .(ا هول هله :ح) اًيعس هنايتإ نع ىهنلاو ,ةنيكسو راقوب ةالصلا نايتإ

 عم 33 عنصي فيك .دجاس وهو مامإلا كردي لجرلا ىف ركذ ام .ةالصلا باوبأ :ىذمرتلا ()

 .ةضراعلا

 1 خسانلا ىف رابتعالا) ىف هرظناو (ةالصلا ىف ةراشإلاو مالكلا ىف باب) 8١71 :ىمئيهلل دئاوزلا عمجم (0)

 ناك كلذ زاوج نأ ىلع لدي ٍثيدح ركذو ةالصلا ىف مالكلا نم خسن ام باي :ىمزاحلل (راثآلا نم خوسنملاو

 )١45 -1١54(. ةرجطلا لبق
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 .ماق .هلكي هللا لوسر ملس املف .مهعم دعقف مهتالص ىف دوعق ٌموقلاو ذاعم ءاجف .مهتالص: ىف
 ا"!«ذاعم عنص ام اوعنصا “ كك هللا لوسر لاقف .هب قبس ام ئضقف

 زاجأ دقو .اًدرفنم نوكي نأ دعب ٌىدتبي ناك قوبسملا نأ ببسلا اذه ركذ نم دافتسيو

 زوجي الو : رخآ عضوم ىف لاقو .هيلوق حجرأ ىف «ىعفاشلا» مهنمو ملعلا لهأ نم عمج كلذ
 كلذ نوعنصي نوملسملا ناك دقو ."'خوسنم اذهو .هريغب متأي مث هسفنل ةالصلا ىدتبي نأ
 ,ةالصلا نم ءىشب ِِلي ىبنلا هقبس دقو - لبج نبذاعموأ  دوعسم نب هللادبع ءاج ىتح

 مكل َّنَس دق - اًداعم وأ - دوعسم نبا نإ” : لي ىبنلا لاقف .ىضقي ماق مث هعم لخدف
 نس دق اذاعم نإ” :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق [و/04١] :ىنزملا لاق “اهوعبتاف ةنس

 كلذو ,ذاعم لعف كلذ قفاوف ةنسلا هذهب ٌنَتَسي نأ رمأ َِك ىبنلا نوكي نأ لمتحي “مكل
 .هريغ ىلإ ةجاح اهب سيلو ءْنَسْيام لك ىف ِلكك ىبنلا ىلإ ةجاح سانلاب نأ

 ةعيرش نم هل رهظ رمأب كلذ ىلع مدقأ اذاعم نأ ىلإ هب ريشي «ىنزملا» هلاق امو

 .للك ىبنلا

2 

 :اولوقو ,مهوبذكت الو مهوقدصت الف باتكلا ٌّلهأ مكثدح ام” :ُتيدح كلذ نمو
 مامإلا هاور ام وهو ,ببس هلو .روهشم ظفللا اذهب ثيدحلا اذه .“هلسرو هبتكو هللاب انمآ

 هنأ هنع هللا ىضر «ىراصنألا ةلم ىنأ» ثيدح نم (هننس) ىف دواد وبأو (هدنسم) ىف دمحأ

 :لاقف ةزانجب رم ,دوهيلا نم لجر هدنعو ِهك هللا لوسر دنع سلاج وه اننيب :لاق
 اهنإ :ىدوهيلا لاقف “.ملعأ هللا” : : لك ىبنلا لاقف ؟ةزانجلا هذه ملكتت له .دمحم اب

 ,مهوبذكت الو مهوقدصت الق باتكلا لهأ مكثدح ام” :ةِلَع هللا لوسر لاقف .ملكتت

 هج رخأ “هوبذكت مل اًقح ناك نإو .هوقدصت مل الطاب ناك نإف .هلسرو هتلاب انمآ :اولوقو

 ."'هنم ىناثلا بابلا ىف .ملعلا باتك ىف دواد وبأ

3 

 دئاوزلا عمجم) ىف هنع هللا ىضر.ذاعم ثيدحل ىناربطلا .دمحأ نب ناهيلس ةياور رظناو ,ناهبصأ رابخأ )١(

 ْ .ةراشإلاو ةالصلا ىف مالكلا ىف باب (/؟
 )5١2(. :ةالصلا ىف مامإلا عم لخدي مث هتاف ام ىلصي قوبسملا ىف باب «ىمزاحلل رابتعالا (؟)

 .("544 ح) باتكلا لهأ ثيدح ةياور باب :نئسلا نم ()
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 <, ثيدحلا بابسأ ةفرعم :نوتسلاو عساتلا عونلا

 هللا ىضر «دمحأو ىعفاشلا نامامإلا» هاور “نامضلاب جارخلا” :ُثيدح كلذ نمو
 هنّسحو ؛"'!اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم .ةعبرألا نئسلا ٌباحصأو امهنع
 « نأبح نبا» هححصو ؛ةشئاع نع ةورع نع ,فافخ نب دلخم قيرط نم «ىذمرتلا»

 نب ماشه نع ىمَّدَقَملا ىلع نب َرَمُع ثيدح نم «ىذمرتلا» هاورو .قيرطلا اذه نم

 نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه” :لاقو ةشئاع نع هيبأ نع ةورع

 .قرط ثيدحللو ."!ىلع نب َرَمْع ثيدح نم «ىراخبلا» هب رغتسأو 06

 دلاخ نب ملسم ةياور نم «ىعفاشلا مامإلا هركذ .ءببسلا ركذ اهضعب ىفو .ءىرخأ

 ركذف .ثيدحلا ّصن «املسم نأ .هللا ءاش نإ كشأ ال لب ءبسحأ الو :لاقف ىجنزلا

 ,بيعلاب دك هللا لوسر ىضقف .بيع ىلع هنم رهظ مث ,هلمعتساف ادبع .عاتبا الجر نأ

 ؛ماشه ثيدح

 .“نامضلاب جارخلا” :ِةِِلك هللا لوسر لاقف ؛هلمعتسا دق :هيلع ٌّىضقملا لاقف

 ,مزجلا ىلع .دلاخ نب ملسم ثيدح نم «دواد وبأ» هدنسأ دق «ىعفاشلا» هركذ امو

 نب ماشه انث ,ىجنزلا دلاخ نب ملسم انث .ىبأ انث :لاق ناورم نب ميهاربإ انث :لاقف

 هللا ءاش ام هدنع' ماقأف ءاّدبع عاتبا الجر نأ ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع ,ةورع

 هللا لوسر اي :لجرلا لاقف .هيلع هّدرف ِلكَك ىبنلا ىلإ همصاخف ابيع هب دجو مث .ميقي نأ
 .”!«نايضلاب جارخلا” :ِةيكي هلا لوسر لاقف ,ىمالغ لغتسا دق

 انث .دلاخ نب ملسم انث”” :لاق «هرامع نب ماشه هخيش ثيدح نم «هجام نبا» هاورو

 .""'هركذف «“ماشه

 )١( :عويب) :يعفاشلا دنسم 8616(.

 .اهنع هلا ىضر اهنع ةورع ثيدح :ةشئاع دنسم ىف دمحأ مامإلاو ءةورع نع فافخ نب دلخم قيرط نم

 .هجام نياو .ىذمرتلاو دواد ىبأ ةياور قأتو (158/7) ناضلاب جارخلا باب ,عويبلا ىف ىئاسنلاو

)2 ْ 

 )01١(. ح /نايضلاب جارخلا ٠ باب ,عويبلا :دواد ىبأ نئس (6)

 .(؟؟27)ح /تاراجتلا :هجام نبأ ننس (1)
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 ."كاذب سيل دانسإ اذه :ثيدحلا هتياور بقع «دواد وبأ» لاق

 دق دلاخ نب ملسمو .«ىجنزلادلاخ نب ملسم» لجأ نماذه «دوادوبأ» لاق امنإو

 نع ثيدحلا ةياورب درفني مو ,"!'ىمرادلاو ىرودلا سابع ةياور ىف نيعم نب ىيحي هقثو

  ٌريرج كلذ ىلع هعباتو - قبس امك - ماشه نع ىمدقملا ىلع نب رمع هاور دقف «ماشه

 دقف ءببسلا ركذب «دلاخ نب ملسم» درفني ملو .سيلدتلا ىلإ هيف بسن دق ريرج ناك نإو
 نريخأ :هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق .دلاخ نب ملسم ةياور ريغ نم ببسلا ركذ ءاج

 اًمالغ تعتبا :لاق فافخ نب , دلخم نع بئذ ىبأ نبا نع ةئيدملا لهأ نم مهتأ ال نم

 ير هل ىف يزعلا دبع نب رمع ىلإ هيف هتعصاخف دبيع ىلع ديف ٌترهظ من هتلغتسا

 هيلإ ٌحورأ :لاقف .هتربخأف ريبزلا نب ةورع [و/١١] ] تيتأف .هتلغ ٌدرب لع ىضقو

 جارخلا نأ اذه لثم ىف ىضق كك هللا لوسر نأ” ىنتربخأ ةشئاع نأ هربخأف ةيشعلا

 ىبنلا نع ةشئاع نع ٌةورع ىنربخأ ام هئربخأف .هللا هر رمع ىلإ تلجعف ؛ «نامضلاب

 هيف ْدرَأ ل ىنأ ملعي هللاو  هتيضق ءاضق نم لع رسيأ اف :زيزعلا دبع نب رمع لاقف دلك

 هيلإ حارف ؟ ِِلك هللا لوسر ةنس ذفنأو ءرمع ًءاضق ٌدرأف لكي ىبنلا ٌةنس ىنغلبف - حلا الإ

 .""هل هب ىضق ىذلا نم جارخلا ذخآ نأ ىل ىضقف ةورع

 ةياورو (؟!« ىعفاشلا » ةياور ىنعمب بئد ىبأ نبا نع «ىسلايطلا دواد وبأ» هاور دقو

 .ةلأسملا ىف ُةقفلا هب نيبتي ببسلا ركذو .مَتَأ ىعفاشلا

 لاق .بصاغلا ىلإ كلذ ىدعت هنم مهفي ٌّرخآ ٌّرمأ (دواد ىبأ ننس) ىف ءاج دقو
 نع نمحر لادبع نب دمحم نع نايفس نع .ىبايرفلا انث ,دلاخ نب دومح انث :«دواد وبأ»

 لغأف ءبئاغ انضعبو هتيوتقاف دبع ىف ةكرش سانأ نيبو ىنيب ناك : لاق ىرافغلا دلخم

 نب ةورع تيتأف ,ةلغلا درأ نأ ىرمأف .ةاضقلا ضعب ىلإ هبيصن ىف ىنمصاخ َةَلَغ لع

 )١( ح/نايضلاب جارخلا باب ,عويبلا :دواد ىبأ ننس )56٠١(,

 )0( :متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا ١85/4)80١(.

 اها177 ط 84 :ىعفاشلا دنسم (؟)

 .(4) ح /؟5١5 :ىسلايطلا دواد ىبأ دنسم (5)



 00 ثيدحلا بابسأ ةقرعم :نوتسلاو عساتلا عونلا

 - :لاق هلك هلا لوسر نع ءاهنع هلا ىضر ةشئاع نع هثدحف ٌةورع هاتأف .هتثدحف ريبزلا

 ""«ناضلاب جارخلا”

 ببسلاب ّدخألاو ,نييفوكلاو نييندملا نم ءاملعلا نم ٌدعامجج مومعلا اذهب ذخأ دقو
 .اهِطسُي عضوم اذه سيل رومأل .ىوقأ عوفرملا .

 9 د

 نع رمع نبا ثيدح نم « ملسمو ,ىراخبلا» هاور ءايارعلا ىف صاخرإلا كلذ نمو

 ىفو ."!اهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج ثيدح نمو .مهنع هتا ىضر تباث نب ديز

 .قسوأ ةسمخ وأ ,قسوُأ ةسمخ نود اب ةصخرلا ٌدييقت ,ةريره ىنَأ ثيدح نم نيحيحصلا
 .©ثيدحلا ةاور دحأ نيصحلا نب [ظ/١١] ُدواد ُكَس

 باتك) ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق .هريغو «ىعفاشلا» هركذ ٌببس كلذلو

 . «تباث نب ديز امإ - كك ىبنلا باحصأ نم لجرل ديبل نب دومحم لاقو” :"!(عويبلا

 - راصنألا نم نيجاتح الاجر ىمسو - نالفو نالف :لاق ؟هذه مكايارع ام  هريغ امإو

 ,سانلا عم هنولكأي اطر هب نوعاتبي مهيديأب دقن الو أي بطرلا نأ ِةكَي ىبنلا ىلإ اوكش

 ةعبط ىف عقوو *5)ح ابيع هيف دجو مث هلمعتساف ادبع ىرتشا نميف باب ,عويب هدواد ىبأ ننس )١(

 نب دلاخ نب دومحم نع دواد وبأ ىوري امنإو .دنسلا لتخاف [ىبايرفلا دلاخ نب دومح انثدح] :توريبب رداص راد

 هتلادبع ىلإ .ىبايرفلا نع ىوري دلاخ نب دومحو .ه 745 ةنس ىفوت ,ةيملس دجسم مامإ ىملسلا ىقشمدلا ديزي

 .ه١١15 ةنس ىفوت (ع) ماشلا ةيراسيق ليزن ءدقاو نب فسوي نب دمحم

 عيب ىف صاخرإلا ىف ؛مهنع هللا ىضر ,هللا دبع نب رباج ثيدحو ,تباث نب ديز نغ رمع نبا ثيدح .(؟)

 .نيحيحصلا ىلع عجورو (481 ,180 ,187) ح /عويب .ناجرملاو ؤلؤللا) ىف .ايارعلا

 نب دمحأ ىبأ نبا ىلوم - نايفس ىبأ نع نيصحلا ن نب دواد نع كلام قيرط نم ناخيشلا هجرخأ (9)

 وأ قسوأ ةسمخ ىف ءاهصّرخب ايارعلا عيب ىف صخرأ كي هللا لوشسر نأ ,هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع .شحج

 باتك) ىف هجرخأو .كشلا نمم لخنلا سوءر ىلع رمثلا عيب باب ىف ىراخبلا ركذي ملو .قسوأ ةسمخ نود

 رخآ ءملسم هركذو 00 ىرابلا حتف) «كلذ ىف دواد كش» :هرخآ ىفو ,دواد نع كلام قير نم ( ةاقاسبلا

 :ايارعلا ىف الإ رمتلاب بطرلا عيب ميرحت باب :عويب .“ةسمخ نود وأ ,ةسمخ :لاق ءدواد كشي“” :ثيدحلا

 مرام َح

 هتايهقفو هحرش ىف لوقلا طسبو 0١( : :ح) ربلا دبع نبال ىصقتلا قو ١5( ح: عويب) أطوملا ىف كلام هاورو

 .(5160/4 :ىرابلا حتف) هعم رظناو (”9/7 ديهمتلا) ىف

 .(00) عويب :ىعفاشلا دنسم رظناو مألا باتك نم (5)
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 , رمتلا نم .اهسْر ايارعلا اوعاتبي نأ مطل صخرف ؛رمتلا نم مهتوق نم لوضف مهدنعو
 ا .«اًيطر اهنولكأي مهيديأ ىف ىذلا

 صخرأ ىتلا ايارعلاو» :(ثيدحلا فالتخا باتك) ىف دنع هللا ىضر ىعفاشلا لاقو
 :تلقف تباث نب ديز تلأس :لاق ديبل نب دومحم هركذ ام .اهيف لك هللا ٌلوسر '

 :هللا همحر ىعفاشلا لاق ,عدويبلا ىف هركذ ام ىنعم ركذف «؟اهنولحت ىتلا هذه مكايارع ام ْ
 نايفس نع هللا همحر ىعفاشلا هاور ام وهو :ثيدحلا اذه لثم ىلع لدي نايفس ثيدحو

 ىهن” :لوقي ةَمْثَص ىبأ نب لهس تعمس :لاق ,راسي نب ريشب نع ديعس نب ىيحي نع

 اهلكأي ارت اهصرخب عابت نأ ايارعلا ىف صخر هنأ الإ ءرمتلاب رمثلا عيب نع ْدك ىبنلا
 ْ ."”««يطر اهلهأ

 ؛ .ببسلا ةمتت ىلع لدي سيلو “بطر اهلهأ اهلكأي” :هلوق كلذب ىعفاشلا دارأو
 ا دع دع د

 دارملا وهو .عرازملا ءارك :ظفل ىفو - ضرألا ءارك نع ىهنلا ُثيدح كلذ نمو
 «قرط هثيدحلو «جيِدَخ نب عفار» مهنم ,ةياحصلا نم ةعامج ِِك ىبنلا نع هاور - لوألاب
 ةرامإ ىفو لكك ىبنلا دهع ىلع هعرازم ىركي ناك رمع نبا نأ :عفان هاور ام اهنم
 نأ هتفالخ رخآ ىف [و/71١] هغلب ىتح .ةيواعم ةفالخ نم اًردصو «نايثعو رمعو ركب ىبأ

 :لاقف هلأسو .هعم انأو هيلع لخدف .ِِلك هللا لوسر نع رىهنب اهيف ثدحي جيِدخ نب عفار
 لبس اذإ ناكف .كلذ دعب رمع نبا اهكرتف “عرازملا ءارك نع ىبني لي هللا لوسر ناك”
 اذهب «ملسم» هاور “اهنع ىجهن قلك هللا لوسر نأ جيدخ نبا معز” :لاق دعب اهنع

  لاقف ؛عرازملا ءارك نع ىمن كك ىبنلا نإ مث :هلوق ىلإ هوحن (ىراخبلا) ىفو ."'ظفللا
 . ءاعبرألا ىلع اب نك هقل لوسر دهع ىلع انعرازم ىركن انك انأ ٌتملع دق :رمع نبا
 ْ ."0«نيتلا نم نم ءئشب

 نب لهس ثيدح ةياور ىهو .ايارعلا دحاو «ةيرعلا ىف ضصخخر» :هيقو (50) عويب ,ىعقاشلا دتسم )١(
 حتف) عمو (181) ١64/١ :ناجرملاو ٌولْوللا ىف هرظناو .نيحيحصلا ىف .هنع هللا ىضر ٠ ,ىراصنألا ةمثح ىبأ
 .(55/5 ىرابلا

 -ةزمهلا حتفب ٠ .ءاعبرألا :هلوق» :هشماه ىلع «ياللسقلاو لاق م ىرابلا حتف) : :ةرمثلاو ةعارزلا



 0 ثيدحلا بايسأ ةفرعم :نوتسلاو عساتلا : عونلا

 :لاق .عفار نع اًنيدح َئِبْنَف” :لاق ضرألا رجؤي ناك رمع نبا نأ عفانل ةياور ىفو

 ءارك نع ىبن هنأ ٍةَك ىبنلا نع ركذ هتمومع ضعب نع ركذف لاق .هيلإ هعم ىب قلطناف

 ."'ظفللا اذهب «ملسم» هاور .“هٌرْجَأي ملف رمع نبا هكرتف :لاق ءضرألا

 نأ هغلب ىتح .هضرأ ىركي ناك رمع نب هللا دبع نأ” :هللا دبع نب ملاس ٌةياور اهنمو
 نبا اي:لاقف هللا دبع هيقلف ءضرألا ءارك نع ىهني ناك ىراصنألا جيدخ نب عفار

 :هللا دبعل جيدخ نب عفار لاق ؟ ضرألا ءارك ىف لكك ىبنلا نع ثدحت اذام ؛جيدخ

 نع ىبن يكب هللا لوسر نأ رادلا ّلهأ نائدحي اًردب ادهش دق اناكو - ّىّمع تعمس”

 مث .ىركت ضرألا نأ لك هللا لوسر دهع ىف ملعأ تنك دقل : : هللادبع لاق .ضرألا ءارك

 ءارك كرتف ؛ .هملعي نكي م ائيش كلذ ىف ثدحأ كلي هلا لوسر نوكي نأ هلا دبع ىشخ

 0 'هرخآ ىف ىذلا رمع نب هتلادبع ل لوق «ىراخبلا» جرخأو .'' !«ملسم» هاور “ضرألا

 نب [ظ/١2] ريهظ نأ .عفار نع .جيدخ نب عفار ىلوم ىشاجنلا ىبأ ةياور اهنمو

 -  :تلقف ءاقفار انب , ناك رمأ نع ِكلكي هلا لوسر ىبن دقل :ريهظ لاق  همع وهو - عفار

 ؟مكلقاحمب نوعنصت فيك :ىنلأس :لاق .قح وهف لو هللا لوسر لاق ام ؟كاذ امو
 ءاولعفت الف” :لاق ءريعشلاو رمتلا نم ٍقّسوألاو عب رلا ىلع هللا لوسر اي اهرجاؤن : تلقف

 .“"اهوكسمأ وأ اهوعرزأ وأ اهوعرزا

 اذهو «ملسم» اورو . ؛)ةعاطو اًعمس تلق : :عفار لاق : هتياور ىفو ىراخبلا هاور

 ."هظفل

 1 . .ةنكاسلا ةدحوملاب ؛نبتلا نم : هلوقو . .ريغصلا رهنلا وهو عيبر عمج :اًدودمم ,ةدحوملا رسكو ءارلا نوكسو- :

 / ىهن ىذلا :لوقيو .ىضارألا ءارك نع ىهنلا ىف هقالطإ عفار ىلع ركني هنأ ءاذه رمع نبا ثيدح لصاحو

 | «نبتلا نم ةفئاطو ؛ .ءاعبرألا ىلع ام نوطرتشي مهنأ وهو .دسافلا ظرشلا هيف نولخدي اوناك ىذلا وه ِدلكَي هنع

 ْ لكو - 90/9 اها «لوهجم وهو

 )١١١(. ح :ضرألا ءارك باب ,حويبلا ىف )١(

 )١١2(. ح :ضرألا ءارك باب .عويبلا ىف )١(

, ىرابلا حتف) ةرمثلاو ةعارزلا ىف اضعب مهضعب ىساوي كلي ىبنلا باحصأ نم ناك ام باب ,ةعرازملا (")
 

 0 .(ا ترو ْ

 ١9/0(. ١ ىرابلا حتف) اًضعب مهضعب ىساوي' .إ ىبنلا باحصأ نم ناك ام باب هةعرازملا (4) >>

 | ١١(. ,5١١)ح :ماعطلاب ضرألا ءارك باب ,عويب ءملسم حيحض (0)



 حالطصالا نساحم تادايز ١١*07

 لوسر دهع ىلع ضرألا لقاحن انك : لاق جيِدَخ نب عفار نع راسي نب ناميلس ةياور اهنمو
 :لاقف ىتمومع نم لجر موي تاذانءاجف « .ىمسملا ماعطلاو عب رلاو ثلثلاب اهي ركنف ِدِك هلل 1

 لقاحن نأ اناهن : انل ُفنأ هلوسرو هللا ةيعاوطو ءاًفان انل ناك ٍرمأ نع يك هللا لوسر اناهن"

 اهعززت نأ ضرألا ٌبَرَّرمأو .ىمسملا ماعطلاو عب رلاو ثلثلا ىلع اهيركنف ضرألا
 هلو '”ظفللا اذهب «ملسم»هاور “كلذ ىوس امو اهءارك هركو[اهعرزيوأ]
 اهنم (حيحصلا) ىف اهلك ظافلأ هلو «هّللا دبع نب رباج» :ةباحصلا نم هاور نمو .قرط

 هللا لوسر لاق :لاق .هنع ءاهنمو “ضرألا ءارك نع كي هللا لوسر ىهن” :لاق رباج نع

 : [رباج] لاق ءاهنمو .“هاخأ اهعرُريلف اهعرزي ًِ نإف .اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم“ : ِدِيلكك

 نم” : هيلي هللا لوسر لاقف لَك هللا لوسر باحصأ نم نيِضرَأ لوضف ,لاجرل ناك
 .“هضرأ كسميلف ىبأ نإف ,هاخأ اهخنميل وأ اهعرريلف رضرأ ٌلضف هل [و/1١١؟] تناك

 .هاخأ اهعرْزيل وأ اهعرزيلف ضرأ هلا تناك نم“ : هل هللا لوسر لاق :لاق ءاهنمو

 .«“اهركي الو

 ."هنع «ءاطع» ةياور نم لكلاو 1 :

 ٍضرأ لضف هل ناك نم“ : لاق دع هللا لوسر نأ هنع «ءانيم نب ديعس » ةياور اهنمو

 الو» ام :ءانيم نبا نع ىوارلا لاق “اهوعيبت . :لاقو .هاخأ اهعرْزيل وأ اهعرزيلف

 نم“ :لاق هنأ ٍيِلك ىبنلا نع .هنع هللا ضر هةر بأ ةاحصلا نم كلذ ىور نو
 ,0اًدنسم «ملسم» هاور “هضرأ كسميلف ىبأ نإف .هاخأ اهحنميلوأ اهعرزيلف ضرأ هل تناك

 )١( :ماعطلاب ضرألا ءارك باب ءعويب :هيحيحص ىف ١0.
 ,عويبلا ك : ملسم حيحص ىف انه هل ,ةعبرألا ثيداحألاو .هنع هلل ىضر رباج نع راسي نب ءاطع (؟)

 نم ناك ام باب ةعرازملا ك ءاضيأ ىراخيلا ىف ثلاثلاو (1؟ .35 ىح دال ح : ماعطلاب ضرألا ءارك باي

 .ةحينملا لضف :ةبطا باتك ىو ١0/0( ىرابلا حتف) اضعب مهضعب 2 لَ ىبنلا باحصا

 نع نايح نب ميلس ةياور نم ءضرألا ءارك باب .عويبلا ىف ملسم هجرخأ .هنع هللا ىضر رباج نع (9)
 ال :هلوق ام :ديعسل تلقف ءميلس لاق .هركذف / :لوقي لَو هللا لوسر. تعمس :لاق .هنع ءانيم نب ديعس

 ,.(58) حا .معت لاق ؟ءاركلا ىنعي ؟اهوعيبت

 نع -مالس نيا وه- ةيواعم انثدح ةبوت وبأ انثدح : ىاولحلا ىلع نب نسح هخيش نع ملسم هدنسأ ةقآ

 ١(. 6: غ/ ا :ح ضرألا ءارك باب) هعفري«ةريره ىنأ نع .نمح ر لادبع نب ةملس ىبأ نع ريثك ىبأ نب ىسحي



 لآل ثيدحلا بابسأ ةفرعم :نوتسلاو عساتلا عونلا

 (0) اًقيلعت «ىراخبلا» هركذو

 ةنيدملا لهأ رثكأ انك” :لاق « جيدخ نب عفار» نع ءاج ام وهو ءببس كلذلو

 امو ءضرألا ملستو كلذ باصي مف ءىمسم ىلع اهنم ةيحانلاب ضرألا ىركت انك ءاًكرزم

 هاور “ذئموي نكي ملف قرولاو بهذلا امأف .انيهنف .كلذ ملسيو ضرألا باصت

 ."'ىراخبلا
 انل نأ ىلع ضرألا ىركن انك ءالقح راصنألا رثكأ انك” :لاق جيدخ نب عفار نعو

 ملف قرولا امأف .كلذ نع اناهتف .هذه جرخت مو هذه تجرخأ ابرف :لاق .هذه مهو هذه
 ةنيدملا لهأ رثكأ انك” :لاق هنع «ىراخبلا» ىورو ا"!هظفل اذهو «ملسم» هاور “انتي

 ملو هذ تجرخأ امبرف .كل هذهو ىل ةعطقلا هذه :لوقيف هضرأ ىركي انّدحأ ناكو .القح

 - انيهنف ءهذه جرخت ملو هذه تجرخأ امبرف :اًضيأ هل ظفل ىفو لك ىبنلا مهاهتف .هذ جرخت
 .""قرولا نع هنن مو .كلذ نع

 ءارك نع جيِدَخ نب عفار لأس هنأ ,ىراصنألا سيق نب ةلظنح نع «ملسم» لو

 ؟قرَولاو بهذلابأ :تلقف لاق ءضرألا ءارك نع ِةلي هللا لوسر ىهن ” :لاقف ضرألا

 :لاق ,ةلظنح نع ملسمل ةياور ىفو .**«هب سأب الف قرولاو بهذلا امأ [ظ/17] :لاق

 ناك امنإ .هب سأب ال :لاقف ,قرولاو بهذلاب ضرألا ءارك نع جيدخ نب هعفار تلأس”
 «عرزلا نم ءايشأو لوادجلا لابقأو تانايذاملا ىلع ِةكَي ىبنلا دهع ىلع نو رجاؤي سانلا

 00 كلذلف ءاذه الإ ءارك سانلل نكي ملف .اذه كلهيو اذه ملسيو ءاذه ملسيو اذه كلهيف

 27« يوي سأب الف :نومضم مولعم ءىش امأف .هنع سانلا رجز

يحي نع ةيواعم انثدح :ةبوت وبأ عفان نب عيب رلا لاقو» :اقيلعت ,ةعرازملا باتك ىف )١(
 نع ةملس ىبأ نع ى

 ىف رخاو «ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيل .ةقث ةبوت وبأو» : رجح نبا ظفاحلا لاق .هركذف «ةريره ىبأ

 هقرط عمج ىف ىئاسنلا بنظأ دقو ..ةبوت ىبأ نع ىناولحلا نسحلا نع بابلا ثيدح ملسم لصو دقو .قالطلا

 .(هئئس نم عويبلا باتك) ىف كلذك ىنطقرادلاو .عويب ءىئاسنلا ننس عم ١1/0( ىرابلا حتف)

 .//0 ىرابلا حتف ..ةعرازملا ىف (؟)

 1081/1١7. ح/ةضفلا (قرولاو بهذلاب ضرألا ءارك باب :عويبلا (*)

 ٠١/0(. ىرابلا حتف) طورشلا نم هركي ام باب ءةعرازملا ىراخبلا (8)

 ,  :تانايذاملا (ملسم حيحص .عويبلا باتك ,قرولاو بهذلاب ضرألا ءارك باي) نم 71 لاو (3-ه)

ذلا حتف مهضعب نع ىكحو - ةانثم ءات مث فلأ مث نون مث فلأ مث ةانثم ءاي مث ةروسكم ةمجعم لاذب
 ةمجعملا لا

 -لوح تبنيام :ليقو .ءاملا ليسم قفاح ىلع تبني ام ىه :ليقو ءليسم عمج ءهايملا لياسم ىهو -
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 نب ناييلس ةياور نم قبس ام امأو .ىهنلل ىضتقملا ببسلاب ٌتاياورلا هذه تحرص دقف
 - ىّمسملا ماعطلاب ضرألا ءارك نع ىهنلا اهيف ىتلا هتمومع نم لجر نع عفار نع راسي
 - (")هتمومع ضعب :ركذ ريغ نم ٠ ,عفار نع رهاطلا ىنأ قيرط نم «ملسم» اهاور دقو

 ببسلا اذهو .ةمذلا ىف نومضملا ىلع ال ,ضرألا كلت نم ىسملا ماعطلا ىلع لومحت وهف

 .عفار ةياور نم ىرخأ قرط

 نم بيصنف دب هللا لوسر دهع ىلع رباخن انك :لاق ,هعف ري ,رباج ةياور امأو

 اهنِرْحُملَف وأ اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم” هلك هللا لوسر لاقف ءاذك نمو ىّرصِقلا
 ذخأت دلع هللا لوسر نامز ىف انك : :لاق هنع هلو ' "'«ملسم» هاور ؛ 'اهعديلف الإو ,هاخأ

 ضرأ هل تناك نم“ :لاقف د هللأ لوسر ماقف ؛تانايذاملاب ,عبرلا وأ ثلئثلاب ضرألا

 ."”اهكسميلف هاخأ اهحنُي مل نإف .هاخأ اهحنميلف اهعرزي مل نإف ءاهعرزيلف
 هنأ ال ءببسلا اذهل ناك امنإ ءرباج ثيدح ىف ضرألا ءارك نع ىهنلا نأ كلذب رهظف

 اهيف ىتلا رومألا نم داتعُي ناك اب ضرألا ءارك نع ىهن نوكيو .اقلطم ةراجإلا نع ىجن

 اب مهَعرازم نوركي اوناك كي هللا لوسر نامز ىف عرازملا باحصأ نأ :«صاقو ىبأ

 لكي هللا لوسر اوءاجف ءرثبلا لوح امم ءاملاب ىقس امو ,عورزلا نم ىقاوسلا ىلع نوكي
 بهذلاب اوركا” :لاقو .كلذب اوٌركي نأ كك هللا لوسر مهابنف ,كلذ ىف اومصتخاف
 .©ىئاسنلاو .دواد وبأو - هظفل اذهو - دمحأ مامإلا هاور “ةضفلاو

 مهمالك ف اليخد تراص مجعلا مالك نم ىهو راهنألا ىه : :ىباطخلا لاقو « ,ةب رعم ةظفل ىهو ٠ .ىقاوسلا<

 .(2ا9/+/١ راونألا قراشمو .ىذم :سوماقلا)

 1 .ءالا نم ريغصلا ىرجملا .ءلودج عمج ءاهسوءرو اهلئاوأ ىأ :لوادجلا لابقأو
 .ظفاحلا حرسلا نب ورمع نب دمحأ ىرصملا رهاطلا ىبأ هخيش نع :بابلا نم 6 :حا(١)

 ىف اهطبض ىف فالخلا رظنا .لينسلا اياقب نم باصي ام .ىرصقلاو (16 :ح) ضرألا ءارك باب ءعويب (1)
 .(189/5؟ راونألا قراشم) ىف .فاقلا فرح نم مهولاو فالتخالا لصف

 ىلع ةعزازملا : ةرياخملاو (ملسم حيحص ىف ,عويبلا باتك :ضرألا ءارك باب) نم 10 مقر ثيدحلا (؟)

 براقم ظفلب ,ةعرازملا ىف باب ,عويبلا ىف دواد وبأو ,هنع هللا ىضر صاقو ىنأ نب دعس ثيدح :دنسملا (4)

 .عويبلا ىف ىئاسنلاو (5891) ح
 هنمث وأ عيبملاب لهجلا وهو ررغلا عيب نع ىهنو (ةياهنلا) لوهحجم نطابو ىرتشملا رغي رهاظ هل ناك ام .ررغلاو

 2( قراشملا) هلَجْأ وأ هتمالس وأ



 فلو ثيدحلا بابسأ ةفرعم :نوتسلاو عساتلا عونلا

 نم عونلا اذه ىف ركذ امو ءاهطسب عضوم اذه سيل تالاقم ثيداحألا هذه ىف ءايلعللو

 يلو لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ظفل نم بيسلا كلذ بقع ركذ ام نوكي دق بابسألا

 ال وأ ببسلا كلذ وحنل كلذ لبق هب ملكت نوكي دقو ؛تقولا كلذ ىف لكي ىبنلا هب ملكت

 اذهب فراعلل رهظت رومأل تقولا كلذ ىف هب ملكت ام لوأ نوكي نأ نيعتي دقو «ببسل

 .ناشلا

 انركذ امو .اهُحرش لوطي بابسأ ا ثيداحأ ءاهريغو صّصَقلاو ةعيرشلا باوبأ ىفو

 نم وجرلاو .كلذ ىف اطوسمم فيضب نأ ديري نمل لحد ءكلذ فرت ديري نمل جفوفأ

 - .همركو هلضفب ,هيف طوسبم ىلع ةناعإلا ىلاعتو هناحبس هللا
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 نيعبس ىفوملا عونلا
 "!نوتملاب قّلعتملا خيراتلا

 ٌءادتبا هب فرعيو .خوسنملاو خسانلا ةفرعم ىف ريبك عفن هلو ,ةريثك هدئاوف عونلا اذه

 .ءىشلا كلذ ةيعو رشم نع هلبق ىذلا نامزلا ٌولخ كلذب رهظيف .ءىشلا كلذ ةيعورشم

 هنأل امإو ؛تقولا كلذ الإ بلطي ملوأ .هيلإ اججاتحم نكي مل تقولا كلذ ىلإ مكحلا نأل امإ

 م وأ ؛خوسنملاو خسانلا مسق نم نوكيف ءاذهب عفترا رخآ [ظ/7١] مكح هلبق ناك

 .هعضوم اذه سيل ثحب خسنلا نم كلذ ّدَع ىفو ؛رييختلا ٌلاحلا ىضتقا لب ةيلكلاب عفتري

 .نيرمألا ٍرِخآبو .ةيدعبلاو .ةيلْبقلابو ءاذك ناك ام لوأ : درجمب نوكيدق خيراتلاو

 ام ريظن اذهو .خيراتلا هي فرعي ام كلذ ويب أ نرهشلا ركذب وأ هنسلا ركذي نوكيد

 ليبقلا نم كب إو هيلو لو هيا همم لع رمت ارو .كلذل نيت ش

 الإ ايؤر ىري ال ناكف ,ةقداصلا ايؤرلا ىحولا نم يك هلل و ام لوأ”
 ."(نيحيحصلا) ىف تباث هلوطب ثيدحلا “الخلا هيلإ بح مث .حبصلا قلفك تءاج

 :ٌناتك) هرخاوأ ىف '!(ةبيش ىبأ نبا فنصم) ىفو .(لئاوألا) ىف ءالعلا فنص دقو

 * (؟9:/86 ثيغملا حتف نم تايفولاو ةاورلا خيراوت) ىف ىواخسلا سمشلا :ىنيقلبلا جارسلل هركذ #

 .(40/؟ ىوارلا بيردت نم نيعستلا عونلا ىف ىطويسلا لالجلاو
 ثيدح نم ءىحولا ءدب باب ,ناميإلا باتك .ىف ملسمو ء.حيحصلا حتتفم ءىحولا ءدب باتك ىف ىراخبلا 0 )١(

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا

 3 باتكو .ادلجم رشع ةسمخ ىف م118#١ - ه١+0٠* ىابموب .ةيفلسلا رادلا :ةلماكلا لوألا ةعبطلا (؟)

 ايف ثيداحألا ماقرأ اهنمو (17847 - )١7087 ثيداحألا ١85 - 58 ص :رشع عبارلا دلجملا ىف لئاوألا
 . .ىودنلا دمحأ راتخم .ديسلا قيقحتب وهو .اهيلع ةلباقملاو (فنصملا) نم انه لقنن

,73”2ْ 



 نو نوتملاب قلعتملا خيراتلا :نيعبس ىفوملا عونلا

 نوخرؤملا كلذل ضرعت دقو ,هلالج لج هللا قلخ ام لوأ ىف سانلا ملكتو (لئاوألا ش

 ةالصلا مهيلع ءايبنألاب قلعتت اًرومأ ركذن امنإو كلذل طسبلا ددصب انسلو .مهريغو

 وأ نسح دانسإب ءاج وأ لك ىبنلا نع حص امم كلذ نوكي دقو ءانتعيشبو .مالسلاو

 :كلذ نمف .اًعوطقم وأ وقوم ناك. لب اًعوفرم نكي م وأ «فيعض

 ةبيش ىبأ نبا هدنسأو .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رذ وبأ هاور ؛مدآ ءايبنألا لوأ”

 ءساحسملا نب ديبع نع ءورمع ىبأ نع .ىدوعسملا نع ديزي انثدح :لاقف (هفنصم) ىف

 ؟لوأ ءايبنألا ىأ : :تلق .دجسملا ىف وهو لكي هلا لوسر ىلع تلخد :لاقءرذ ىبأ نع

 «ملكم ىبن :لاق ؟اًيين ناك لهو :تلق [و/6١] 1 "مآ" :لاق

 نيسلاو ءاحلاب لاقيو - ىئاسنلا هل ىور ساحسحلا نب ديبعو ,نسح ثيدحلا دانسإ

 ("رهشأ وهو ءنيترركملا نيتمجعملا نيشلاو ءاخلابو .نيترركملا نيتلمهملا

 نمف : :لئاوأ هدعب نملو ؛ةمولعم اهب صوصخم ,لئاوأ ملسو هيلع هللا ىلص «ّءدآ» لو

 لوألا َمدآ نبا ىلع ناك الإ [لظ] سفن لتقت ال” : :هلوق نم لَو ىبنلا نع تبث بث ام كلذ

 ."!«لتقلا ّنَس نم لوأ هنإف “2 اهنم

 دع دع د

 ثعب رلوسر لوأ هنأ (ةعافشلا ثيدح) ىف تباثو ءلئاوأ ملسو هيلع هللا ىلص« .ح ون »لو

 نمو .كلذ ريغو اهب وكرو ةنيفسلا ذاختا ىف ةفورعم ٌلئاوأ هلو." ضرألا لمهأ ىلإ

 )١( «ورمع ىبأ نع ىدوعسملا نع ديزي انثدح»: لصألا ىف هدانسإو (79/85١؟) ح لئاوألا_ك :فنصملا -

 ىطساولا دلاخوبأ :نوراه نب ديزي :دانسإلا لاجر - دعس نبا تاقبط ىف ابك [رمع ىبأ] ىلإ ققحملا اهنع لدع

 لاقيو ءرمع ىبأ نع ([ تخ) ىفوكلا دوعسم نب ةبتع نب هللادبع نب نمحرلادبع ىدوعسملا نع 2 ظفاحلا

 .(س) ىعباتلا .تامجعبو تالمهمب .ءساحسحلا نب ديبع نع (س) ىقشمدلا ىماشلا ءاضيأ ورمعوبأ

 .اًعوفرم ,هنع هللا ىضر ءرذ ىبأ ثيدحل ىئاسنلا ننس ىف دنسلا وهو

 "| دوعسم نبا ثيدحل ةياورلا ىهو “اهمد نم لفك لوآلا مدآ نبا ىلع ناك .الإ" ظفلب )١178750( فنصملا (ك)

 ؤلؤللا) ىف هرظناو .لتقلا نس نم مثإ باب 'ةماسقلا ىف ملسمو: ,ءايينألا باتك ىف ىراخبلا :نيحيحصلا ىف

 ناجرملاو 35١5/7(.

 هنع هللا ىضر سنأ نع. ةعافشلا ثيدح ىلع ءاًيبن ,مالسلا هيلع حون ةيلوأ ىف فنضملا ىف رصتقا (5)

 :نيحيحصلا ىف الماك |هثيدحو (191/44) اًعوفرم هنغ هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نمو (17878) اًتوفرم

 . ىف هنع هللا ىضر ةريره ىبنأ ثيدحو .ناهإلا ك ملسمو .ديحوتلا ك ,ىراخبلا ىف هنع هلا ىضر سنأ نع
 .(315:١11ح 05 07/١,: ؤلؤللا) ىف ملسم ظفلبو ,ناميإلا ىف ملسمو .ءارسإلا ةروس ريسفتلا ك .ىراخبلا
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 | ةمقلع نع هدانسإب «ةملسم نب ٌمساقلا» ىور .ةسارحلل ٌبلكلا ذختا نم ٌلوأ هنأ اهيرغأ
 . .ملسو هيلع هللا لص جون بلكلا ذختا نم لوأ” :لاق هنأ هنع هللا ىضر هللا دبع نع

 ليللاب ىننوئيجيف ءاّمايأ عنصأ هتعانص ىف انأف ("!كلفلا عنصأ نأ ىنترمأ ءٌبراي :لاق

 ؟ىرمأ لع لاط دقف هب ىنترمأ ام ىل مئتلي ىتمف .هودسفأ تلمع ام لك ,نودسفيف

 راهنلاب لمعي ناكف ءاّيلك حون ذختاف «كسرحي اًبلك ذختا ُحوناي» :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف
 لخأيف حون هبتتيف ءبلكلا مهحبن ليللاب لمع ام اودسفيل هموق ءاج اذإف ليللاب مانيو '

 ."”دارأ ام هل مأتلاف .هنم نوبرهيف مهيلإ بثيو مهل ةوارهلا

 نم لوأو ءٌباش نم لوأ“ هنأ كلذ نمف :لئاوأ ملسو هيلع هللا ىلص «ميهاربإ»ل و ٠
 ملق سانلا لوأو ءّنتتخا ,سانلا لوأو .فيضلا فاضأ ,سانلا لوأو .ربانملا ىلع ٌبطخ
 . ىورُي .“ةمايقلا موي ىسكي نم لوأو ,ةيولألا دقع نم لوأو ءٌدحتساو هبراش ٌرجو هرافظأ
 .افوقوم كلذ [ظ/4١١] ضعبو .اعوفرم كلذ ضعب

 فات عت

 حيحص ىف هثيدحو .اهبوكرو ةنيفسلا ذاختا ىف مالسلا هيلع حون ةيلوأ ىلع فنصملا ةعبط ىف فقأ مل )١(
 1 .5/6"5 ىرابلا حتف «حون عم انلمح نم ةيرذ» باب .ريسفتلا ك .2ىراخبلا .

 نب دمحم نب هللا ديع نب دمحم انثدح ,ةملسم انريخأ :ةعوبطملا ىف هدنسو )١18160( ح :فنصملا (5)
 دواد وبأ انثدح لاق فسوي نب دمحم ىبأ انثدح لاق هللا همحر ىبأ ىتثدح :لاق ,مزلقلاب ىدادغبلا ىكملا فسوي .:

 نب هللا دبع نع .ةمقلع- نع اه ١44  ىريرجلا وه  سايإ نب ديعس انثدح ,ىعخنلا ورمع نب ناييلس :
 | .سابع

 ' ثيدحلا دعب :هلوقل ةيلات (1748417 - 77841) لئاوألا باتك رخاوأ اًثيدح رشع ةعبس ىف عقي ثيدحلا اذهو
 ءانه ةبيش ىبأ نبا لئاوأ ءاهتنا ىلع لدي امم هنإ :هشماه ىلع ققحملا لاق .هلل دمحلاو لئاوألا باتك رخآ , 8٠

 ْ 11/١5(. ص) انه امل ارارمتسا ,ةفاضإ وهف هدعب امأو
 . نسحلا وبأ انثدح مساقلا نب ةملسم مساقلا وبأ انثدح :دانسإلا اذهب ةفاضملا ةعومجملا هذه أدبتو

 | نب حلاص لضفلا وبأ انثدح «نالقسعب ىنالقسعلا ىشرقلا رجح نب ديزي نب ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعب
 رركتي مث - ه1 ةنس ىفؤتملا ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ ذيمالت ةقبط نم حلاصو «...لينح نب دمحم نب دمحأ
 عبارلا نرقلا مالعأ نم مساقلا نب ةملسمو .ةديزملا ةعومجملا هذه نم ثيداحأ ةرشع ىف ةملسم نع دانسإلا
 نبا مهجلا نب دمحأ نب دمحم ىلع ةءارق )١17087( فنصملا ىف لئاوألا باتك نم لوألا ثيدحلا ىوار وهو

 عمسأ انأو جارسلا لماك نب سودبع نب دمحم دمحأ ىبأ ىلع ىرق :لاق ه 154 ةنس دادغبب 'ىكلاملا قارولا- .
 ١ .قوكلا ةبيبش ىبأ نب ركب وبأ انثدح :لاق .نيتئامو .نيعست ةنس '

 ١ -(19683).ربانملا ىلع بطخ نم لوأو(17784-177088١) باش نم لوأ :فنصملا ىف ةعزوم (؟)



 فلي نوتملاب قلعتملا خ خيراتلا :نيعبس ىقوملا عونلا

 نع ىدقاولا هاور ام :ملسو امهيلع هللا ىلص «ميهاربإ نب ليعامسإ» ل لئاوألا- نمو

 نب ليعابسإ ليحل بكر نم لوأ“ : لاق ءبدنج نب ملسم نع ىلالهلا ديزي نب هللا دبع

 ىورو «هل ٌترْخَس ىتح قاطي ال اًسحو ناك امنإو ,ملسو اهيلع : هللا ىلص ميهاربإ

 نع ٍنيصحلا نب نب دواد ثيدح نم (شيرق باسنأ) ىف هباتك لوأ ىف «راكَب نب ريبرلا»

 نم لوأف «بكرت ال اشوحو ليخلا تناك” : :لاق اهنع هللا راك نسمع نبا نع ةمركع

 :ملسو مهيلع هللا ىلص ةعبرألا انئابآب قلعتت ةلعاوأ ضعب ركذ ىلع رصتقنلو

 .رشبلا وبأ. «مدآ» نإف

 . نيقاّيلا مه هتيرذ انلعَجو9 : : ىلاعت هلا لاق ,نافوطلا دعب ىقب نم ويأ «حون» و

 ."”«ةيهاربإ مكيبأ ةلمط :ميهاربإ قح ىف ىلاعت لاقو

 “اًيمار ناك مكابأ نإف ليعامسإ ىنب اومرا“ : ِةيكَي ىبنلا لاق برعلا وبأ «ليعامسإ»و

 فيل .
 . ىراخبلا هاور

 فكدح

 نمف .هريغل تسيل ةرخآلاو ايندلا ىف ٌلئاوأ نيرخآلاو نيلوألا ديس لكي دمح انّيينلو

 نأ ,كك هللا لوسر انديسل الإ ايندلا ىف رشبلا نم ٍدَحأل لصحت مل هتلا ةيؤر نأ :كلذ

 انيبن نإ لاقي نأ نسحيف ٠ ,مهعابتأ نم نونمؤملا كلذكو .ةرخآلا رادلا ىف لاعت هللا نوري

 ."'رشبلا نم قا ىأر نم لوأ لكي
 ممل

 «لسرمو ءفوقوم اهنم ثيداحأ- -(704817١/)دحتساو هبراش زجو هرفاظأ ملقو نتتخاو فاضأ نم لوأو-

 افوقوم هنع هللا ىضر ىلع نع «لفون نب ثراحلا نب هللا دبع ةياور نم : :ةمايقلا موي ىسكي نم لوأو - عطقنمو

 .(17844) السرم دهاجي نعو(7/9917١ ,١الالهك) اًعوفرم امنع هللا ىضر سايعنبا نعو )١0986(

 .هنع هللأ ىضر ىلع ثيدح ق 06 1/1 ١" للعلا) باوصلا وهو : :لاقو افوقوم هنع هاور نمو ءاعوفرم ثراحلا

غنلف جون انادان دقلو» : اهقايسو .تافاصلا ة ا سس ا مقر ةيآلا 00
 نم هلهأو هانيجنو * نوبيجملا م

 .اونمآ نيذلل اهبف باطخلاو 5 ةروس ام ةيآلا ١ نم 5

 .مالسلا هيلع ؛ليعابسإ ىلإ نميلا ةبسن باب :بقانملا ىفو ءىمرلا ىلع ضيرحتلا باب ,داهجلا ىف (*)
 ذئموي هوجو# باب :ديحوتلا ىفو .نمحرلاو .مجنلاو .ءارسإلا ,ريسفتلا :ىراخبلا ىف :ةيؤرلا ثيداحأ 0(

 زع هلوق ىنعم : :باوبأ ,ناميإلا ك :ملسم حيحصو .دوجسلا لضف باب : :ناذألاو رى ةَرظان اهي ىلإ *» ةرضان

 .ةيؤرلا قيرط ةفرعمو .ةرخآلا ىف مهر نينمؤملا ةيؤر تايثإو ,«اّرخأ لَ ةآر دقلو» :لجو
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 عرقي نم لوأو ؛ضرألا هنع قشنت نم لوأو ,عفشم لوأو عفاش لوأ“ : ةرخآلا ىفو

 ."ةفورعم ثيداحأ كلذ ىفو «“ةنجلا باب

 فق

 :كلذ نمف ,ةعيرشلا لئاوأب قلعتي ام امأو

 نع كرابملا نبا انث :[و/70١] لاقف «ةبيش ىبأ نبا» هدنسأ ام: هنع هتلا هاهن ام لوأ

 ةدابع نع ىبر ىناهن ام لوأ”: كي هنا لوسر لاق :لاق ميَور نب ةورع نع ىعازوألا .
 هللا ىضر ةملس مأ ثيدح نم دنسأ مث ,"!“لاجرلا ةاحالم نعو ءرمخلا برش نعو ,ناثوألا

 ,ناثوألا ةدابع دعب دهعو ىلإ هنع هللا ىناهن ام لوأ ناك نإ” : لي ىبنلا لاق : تلاق اهنأ اهنع

 .""لاجرلا ةاحالمو رمخلا برش

 009 وو نيعبرأ :ليقو ًةنس نيعبرأ كاذ ذإ هنس ناكو .ىحولا

 ( نر 1 هيلا عب 2 5 7 و

 .ديحوتلا ىلإ ءاعدلاو ٌراذنإلا ,بجو ام لوأ :ءاملعلا .

 ىف هخسن مث (لمزملا ةروس) لوأ ىف هركذ ام ليللا مايق نم ىلاعت هللا ضرف مث

 ٠ نينس رشعب ةئعبلا دعب .'ةكمب ءارسإلا ةليل سمخلا تاولصلا باجيإب هخسن مث ءاهرخآ .

 دعب ليقو .ماعب ةرجهلا لبق ليقو - بجر رهش نم نيرشعو عبس ةليل .رهشأ ةثالثو
 عيبر رهش ليقو لوألا عيبر هنإ رهشلا ىف ليق دقو .ةسمخب ليقو .ماوعأ ةعستب ةثعبلا |

2 

 عم انلمح نم ةيرذ# ريسفتلا .ىراخبلا حيحص :هعم رظناو (17898 7959414 ,79505) فنصملا )١(

 ىف ىذمرتلا عماجو .ةعافشلا تابثإ بابو ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب ,ناميإلا : يي حس .ءارسإلا # حوت
 .ةعافشلا ركذ باب :دهزلا ىف هجام .نباو «بقانملاو ريسفتلا

 .براقم ظفلب 2١١8 - 19؟/+8 ةبرشألا ىفو )*//١( 9 :فنلصملا (؟)

 )118٠١(. ح :فنصملا (9)

 ءارشإلا باب «ناميإلا ك ىف ملسمو .ءارسإلا ىف ةالصلا تضرف فيك باب ,ةالصلا ك :ىراخبلا (؟)
 )5١/١(. دعس نباو (47,//؟) ةيماشطلا ىف قاحسإ نبا عم .سمخلا تاولصلا ضرفو



 /14 نوتملاب قّلعتملا خيراتلا :نيعبس ىفوملا عونلا

 .""!ةبقعلا ةعيب لبقو ةفيحصلا ٌّقش دعب ناك كلذ نأ ٌققحملاو - ناضمر رهش ليقو :رخآلا

 وهو .هيلإ ىحوي نأ لبق ناك كلذ نأ (حيحصلا) ىف هتياور ىف رع  ىبأ نب , كيرشل عقوو

 ."'اهريغ ليقو .ءارسإلا ةليل ىه جارعملا ةليلو .نيثدحملا دنع كيرش نم مهو

 ,ةرشع سمخ ليقو هروهشملا ىلع ةنس ةرشع ثالث ةثعبلا دعب ةكي يو هتماقإ تناكو

 .ةنيدملا ىلإ رجاه مث .ارشع ليقو

 نيرجاهملا نيب ىخآو .هنكاسمو هدجسم لك [ظ/70١] ىنب :ىلوألا ةنسلا ىفو
 ."'ناذألا عرشو ؛راصنألاو

 انث” :لاقف '""(دفنصم) ىف «ةبيش ىبأ نبا» اهاور ةنسح ةيلوأ دجاسملاب قلعتتو

 نأر ٌدجاسملا تقل ام لوأ : لاق ىمشامل هللا دبع نب سابع نع . مصاع نع ةيواعم وبأ

 .“دجاسملا ّسانلا

 بيبح نب دمحم» لاق .ةبعكلا ىلإ ةلبقلا تلوُح :ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىفو

 تناحف هباحصأ ىف ِكَك ناك ,نابعش ٌفصن ءاثالثلا موي رهظلا ىف تلوح” :«ىمشاملا

 مث ءسدقملا ىلإ مهدجسم ىف رهظلا نم نيتعكر مهب ىلصف ةملس ىنب لزانم ىف رهظلا ةالص
 )١-5( ةيماشملا :ىف .هتفيحص قشو راصحلا )١/ولا, ١5/7( دعس نباو ١/٠١8 رردلاو 01.

 7١( رردلاو دعس نباو ١/2/"؟ ةيماشملاا ىف لوألا ةبقعلاو

 نباو ١58/١( رثألا نويع) ىف ىرمعيلا حتفلاوبأ جارعملاو ,ءارسإلا ةليل تقو ىف لاوقألا فلتخم ىصقتو

 ١37١/١(. افولا ءافو) ىف ىدوهمسلاو ١/97 ١8١( ئرابلا حتف) ىف رجح

 لَو هرم بابو .ةنيدملا ىلإ هباحصأو كي ىبنلا ةرجه باب :ىزاغملا : :ىراخبلا حيحص :ىلع لباق (5)

 .ةنيدملاو ةكمب ٍِلَك ىبنلا ماقأ مك باب لئاضفلا ىف ملسمو (17/7 ىرابلا حتف) هعمو .هتافوو

 «خيراتلاو ثيدحلاو ةريسلا بتك ىلإ هيف عجري فالخ هيف ام ,ةرجهلا دعب ثادحألل خيرأت نم ىلي ايف -

 00 .تاهمألا.

 .لوحألا وه مصاعو .مزاخ نب دمحم ريرضلا وه .ةيواعم وبأ :هدانسإ لاجرو (17814) ح :فنصملا (2)

 ك :اًضيأ (فنصملا) ىف ثيدحلاو .ىمشاهلا ءبلطملا دبع نب سابع نب دبعم نب هللا دبع نب سابع نع

 .(557/1؟) دجاسملا قيلخت باب .تاولصلا
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 ٌفوفصلا ترادتساو رادتساف ,ةيناثلا ةعكرلا ىف عكار وهو ,ةبعكلا لابقتساب ةالصلا ىف َرمأ 1

 .«نيتلبقلا دجسم ىّمسف ,ةالصلا متأف ,ةلكي هفلخ

 ةبعكلا ىلإ لَك ىبنلا اهالص ٍةالص لوأ نأ ىضتقي ام «ءاربلا» ثيدح ىف ءاج ام امأو
 اًرومأم كلذ لبق ناكو .اهرخآ ىلإ اهوأ نم ةالصلا ىلع لومحمف ومحمف ,"”رصعلا ةالص

 .ٌرشع ًةعبس وأ اًرهش َرشع ٌةتس ةرجهلا دعبو ,ةكمب هماقم ةدم سدقملا تيب ىلإ ةالصلاب .
 .سدقملا تيبب َرمأ مث ءالوأ ةبعكلا لبقتسي ةكمب ناك :ليقو .هريغ ليقو ءحيحصلا وه ذه

 .ناضمر ٌموص ضرف .ةيناثلا ةنسلا نم نابعش ىفو
 هه

 ىف ىربكلا ردب ةوزغ اهيفو .ةيحضألا تعرشو ,رطفلا ةقدص تضرف :اهيفو
 .9داضمر

 نم عباسلا [و/77١] تبسلا موي «ِدُحَأ ةازغ» :اهنم ٌتاوزغ :ةثلاثلا ةنسلا ىفو
 تمرحخو «ريضنلا ىنب ةازغ» اهيفو .ةدعقلا ىذ لاله ىف «ىرغصلا ردب ,ةازغ» مث .لاوش

 لوأ ىف اهريغو «ةملس مأ» ثيدح ىف قبس دقو . .فورعملا وه اذه دج ةازغ دعب رمخلا

 .""اذه فلاخي دق ام .هنع َىهن ام

 لاقيو .ةسماخلا ىف ةعامج اهركذو ,حيحصلا ىلع «قدنخلا ةازغ» :ةعبارلا ةنسلا ىفو

 )١( ؤلؤللا) نيحيحصلا ىف هنع هللا ىضر ءءاريلا ثيدح ١/١١7 ح 1١7( ىرابلا حتف) هعمو ١/0+"(!

 كلام مامإلا قيرط نم ,ىعفاشلا دنسمو (1ح ,ةلبقلا ك) ءاهنع هقا ىضر رمع نبا ثيدح نم أطوملا رظناو --
 دعس نباو ,198/؟ ةيماشهلا) ىف ةلبقلا ليوحت رظناو (98١/؟) دئاوزلا عمجمو (179ةرقف ةلاسرلاو 8 ؛ةالص)

 ىمزاحلل رابتعالو )8  1576؟١( ىنطقرادلا ننسو ١/777(.
 هقيرط نم « ءرثألا نويعو ١18/١( دعس نبا تاقبظ ىف ءاهيف ,ةيحضألا عي رشتو ,رطفلا ةقدص (؟)

 دعس نباو 559/١, قاحسإ نبا قيرط نم رثألا نويعو (7'/517 ةيماشهلا) ىف ىربكلا ردبو (١؟8/١)
 | ١٠٠١(. رردلاو 7/٠

 : ١67. رردلاو 76/79 دعس نباو '/٠١, ةيماشطا ىف :«دحأ» )م

 رثألا نويع ىف ةريخألا ردبو ,.04/7 دعس نبا تاقبط ىف ءنايفس ىبأ داعيمل .دعوملا ردب :ىرغصلا ردبو
 رثألا نويعو ١14, رردلاو ,7//0 دعس 'نباو 7٠١ / ةيماشحلا ىف ريضنلا ىنب ةازغ ىف رمخلا ميرحتو ما
 .دعس نباو قاحسإ نبا نع 8/7



 70١ نوتملاب قّلعتملا خيراتلا :نيعبس ىفوملا عونلا

 هللا مهمزه مث .اًموي َرشع ةسمحخ ةنيدملاب بازحألا راصح ناكو .اًضيأ «بازحألا» اه
 ىلاعت )0(

 ,ةسماخلا ىف عرش هنإ مميتلا ىف ليق دقو .مميتلا ةيآ تلزنو ,ةالصلا ترصُق :اهيفو

 ."!'ةسداسلا ىف ليقو

 فوخلا ةالص لك لص اهيفو .مرحملا لوأ ىف «عاقرلا تاذ ةازغ» اهيف :ةسماخلا
 ."'«ةظيرق ىنب ةوزغ» و «لدنجلا ةمود ةازغ» مث .فوخلا تاولص ٌلوأ ىهو

 .كلذ ريغ ليقو ,عست ىف ليقو ءُتس ةنس ىف ُهْضْرَ ليقو .موق دنع ٌجحلا.ضرف :اهيفو

 «مايض» ثيدح ىفو .هريغو بيبح نبا هلأق ام ىلع «ةيلعث نب مايض» مودق :اهيفو

 نب سيق ثيدح نم حيحص دانسإب هريغو « ىئاستلا» هاور ُثيدح ىفو .لاملا ةاكز ركذ

 م ةاكزلا تلزن لف ,ةاكزلا لزنت نأ لبق رطفلا ةق 6 هللا لوسر انرمأ” :لاق ,دعس

 . ضف رخأت ىلع لد يناثلا ةسلا ف تضر طفلا ةاكز نأ دق دقو ”انهني ملو انرمأي

 .ةسماخلا لبق اهنأو «ةيناثلا ةنسلا نع لاملا ٍةاكز

 ليق دقو .قلطصملا ىنب ةوزغو .ناوضرلا ةعيبو ,ةيبيدحلا ٌةيضق : ةسداسلا ةنسلا ىفو

 .عيسيرملاب ىمست ىتلا ىهو .ةسماخلا ليقو ,ةعبارلا ىف تناك اهنأ قلطصملا ىنب ةوزغ ىف

 .ةبقع نب ىسوم نع (.قدنخلا :ىزاغملا)ىف .ةعبارلا ىف ىراخبلا اهخرأ )١(
 .اهتقو ىف لاوقألا فلتخم (776/17 ىرابلا حتف) ىفو

 ءاسنلا ةيآ ريسفت ىف ىراخبلا ثيدح ىلع ىرابلا حتف) ,اهيف لاوقألاو «مميتلا ةيآ لوزن ىف رظنا (؟)

 )556/١(. مميتلا ,ةراهطلا ك ىف ثيدحلا ىلعو (174/8)

 عم (184.- 28١ ح/١ :ؤلؤللا) نيحيحصلا ىف .قافتاب ,عاقرلا ىنب ةازغ ىف فونلا ةالص تلزن .(5)

 ةاَرغو ؛دعس نباو قاحسإ نبا قيرط نم 01/7 نويعلاو ١75, رردلاو ,11/7 دعس نباو 7١6/7, ةيماشهلا

 ىف ,جحلا ضرف ةنس ىف لاوقألاو (7غ دعس نباو ,551/) ةيماشملا عم (187/17 ىرابلا حتف) ىف ةظيرق ىنب

 127/٠(. ىرابلا حتف)

 ةيماشهلاب دوفولا ةنس ىفو ,ةباصإلاو باعيتسالاب ماهض ةمجرت ىفو (44/6 ةاكز) ىئاسنلا ننس (5)

 ةريره :ىبأ ثيدح .قاحسإ نبا قيرط نم (9/*7 رثألا نويعو ىربطلا خيراتو 97١ رردلاو , 75

 .نايإلا باتك ىف .هنع هللا ىضر ةريره ىبأل هيلع قفتملا نيحيحصلا ىف ثيدحلاو .هنع هللا ىضر

 . ىف هلثمو (دجن لهأ نم) :ملسم ىفو (كي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :ىراخبلا ىف) ماض مسا هيف ركذي مو
 ىف .ةبلعث نب ماهض هنأ (دانسإلاو نتملا تامهبم نم .دافتسملا) ىف «ىقارعلا نيدلا ىلو .ةعرز وبأ« دافأو أطوملا

 .ةرهاقلاب بتكلا راد طوطخم ("”ص ١ ح :لاوكشب نباو ىسدقملا رهاط نبا تامهبم
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 نع ديزي 0 4 نبا فنصم) فد .راهظلا ةيآ 5 سلا تقييكو

 ىتلا وق هلا بع ثق | نآرقلا لزنو .هيلإ لسرأف .هتريخأف د ىلا تن
 هَ

 .ءاضقلا ةرمُمو ,ةريره ىبأ مالسإو ءربيخ ةازَغ اهيف :ةعباسلا
 نم ءاملا امنإ“ ْحْسَنو ؛ناضمر ىف ةكم حتفو ءلسالسلا تاذو ,ةتؤم ةازغ اهيف :ةنماثلا

 - نيرمألا رخآ ىف كلذ قأيسو  ةكم حتف ىف ”ءاملا

 ."“انل همس” :اولاقف ٌرعسلا الغ اهيفو .فئاطلاو َنيَنُح ةوزغ :اهيفو

 ىف سانلا لخدو» دوفولا تعباتتو .سانلاب ركب ىبأ ج ججحو ,كوبت ةوزغ :ةعساتلا ىفو

 .اًباوفأ «اًجاوفأ هللا نيد

 :لزنو 0 رب رج مالسإو ءعادولا ةجح اهيف : ةرشاعلا

 مكتبي مكل تلمكأ مدا
 6 د

 :[نهنع هللا ىضر] هتاجوز ىف لئاوألاب قلعتي ام امأو

 .ىرصبلا ركب وبأ ىئاوتسدلا وه ماشهو .نوراه نبا وه ديزيو (1871) فئنصملا.(١)
 لصأ نم ةطقاس اًضيأ ىهو .اذك :اهقوف بتكف اهطوقس ىلع هبنو نساحملا نم تطقس [جوز] ةملكو

 ىهو- ,ةليوخ جوزو .ديمح نب دبع قيرط نم وهو .ريثنلا ردلا ىف ثيدحلا دنس نم ققحملا اهدازو (فنصملا)

 (900/9) ىرابلا حتف ىفو .ةباصإلاو باعيتسالاب اهتمجرت ىف ءىجرزخلا تماصلا نب سوأ -ةبلعث تنب ةلوخ
 55١5(. ح) حاكنلا باتك نم راهظلا باب ىف اهثيدح نم دواد وبأ هجرخأو .حيحصلا ىف راهظلا ثيدح ىلع

 نباو 50١( ح) ريعست :عويبلا ىف ءدواد ىبأ نئس ىف وهو .7/؟ ريغصلا ىناربطلا مجعم ىف هظفلب (1)

 .امهيف حرؤم ريغ (؟١٠1١5 ح) ريعستلا هرك نم باب .عويب هجام
 هل لاقو عادولا ةجح اههنع هللا ىضر «ىلجبلا ىراصنألا هللا دبع نب ريرج» دهش ةرشاعلا ةنسلا ىف (؟)

 هبقانم ىفو (71/4 ىرابلا ميتف) ىزاغملا نم عادولا ةجح ىف ىراخبلا هجرخأ “سانلا تصنتسا“ ِكَك ىبنلا
 دوفولا ةنس ملسأ هنإ لاق نم حيحصلاو .همالسإ تقو ىف فلتخاو» :رجح نبا ظفاحلا لاق .هنع هللا ىضر
 1 :هل لاق لَك ىبنلا نأ حيحصلا ىف تبث امل ءاّموي نيعبرأب لك هتوم لبق ملسأ هنإ لاق نم مهوو - عست ةنس -

 رظناو (8/17 ىرابلا متف) اًموي نيناث نم رثكأب لكي هتوم لبق كلذو :عادولا ةجح ىف “سانلا تصنتسا“
 .(1973/* :راثآلا لكشم) عم .نساحملاو ةمدقملا نم .نيثالثلاو عساتلا عونلا ىف .فالخلا



 1 نوتملاب قّلعتملا خيراتلا :نيعبس ىفوملا عونلا

 ضرْفَت نأ لبق تتامو .""”ءاسنلا نم ملسأ نم ُلوأ ةحيدخو «ةحيدخ» جوزت نم لوأف

 .ةباحصلا عون ىف قبس امك ةالصلا
 .«ةعمز تنب ةدوس » حكن مث

 .ةنيدملاب اهب ىنبو 'ةكمب «ركب ىبأ تنب ةشئاع» حكن مث

 .«ةيلالها ةعزخ تنب بنيز» ةنيدملاب حكن مث
 .«ةيمأ ىبأ تنب ةملس مأ» حكن مث

 .هيلع هللا ءافأ امم تناكو ,قلطصملا ىنب نم «ثراحلا تنب ةيريوج» حكن مث

 .[هكَو ىبنلل اهسفن تبهو ىتلا ىهو] سابع نبا ةلاخ «ثراحلا تنب ةنوميم» حكن مث

 « بح تنب ةيفص» حكن مث

 | .ةثراح نب ديز ةأرمآ تناكو .«شحج تنب بنيز» حكن مث

 ىبأ تنب ةبيبح مأو ءرمع تنب ةصفح حكنو لَك ىبنلا لبق ةيزخ تنب بنيز تيفوت

 .بلك نم ةأرماو .ةيدنكلاو .نايفس

 ىبَأ نب ىيحي نع ءرمعم :كلذ ىورو [.ةأرما ةرشع عبرأ جوزت نم عيمج ناكو
 9 ريثك

 : لئاوأ هنع هللا ىضر «ركب ىبأ» لو

 لوأ وهو '"'«نيحوللا نيب عمج نم لوأو ,لاجرلا نم ملسأ نم لوأ هنأ قبس ام اهنم

 .ءافلخلا

 ف ديل
1 

 ؛ انث” : ةبيش ىبأ نبا لاق «شحج نب هللا دبع » :وهف «مالسإإلا 5 َرمأ ريمأ لوأ امأو

 )١( ةبيش ىبأ نب ركب ىبأل فنصملاب )١703( داهجلا ىف اًضيأ هاورو )16١57(.
 518 - 1915/4 ةيماشهلا ىف قاحسإ نبا ةياور ىلع ؛ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جاوزأ نع .ءانه ام لياقو

 904 "00/7 رثألا نويعو 95١ - الل بيبحخ نبال ريحملاو 549/١ دعس نبا تاقبطو
 (هيلع ةلباقملاو - 17885 ح) هفنصم نم لئاوألا ىف ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ ةياور نم ,نيتفوكعملا نيبام (؟)

 .هلوطب هركذف “:لاق ريثك ىبأ نب ىيحي نب رمعم انثدح ,قاز رلا دبع انثدح ,ىبأ ىنثدح” : هدانسإب

 | نب ىمحي نع رمعم قيرط نم )1/-١1( هفنصم ىف راهظلا باب :حاكنلا باتك :قازرلا دبع ةياور ىلع لباق

 .ريثك ىبأ

 .(١لتما ىلا لالالوو) فلصملا (9)



 نب هللا دبع رَْمَأ للك هللا لوسر نأ :دعس نع ةقالع نب دايز نع دلاجم نع ةماسأ وبأ

 !"!«مالسإلا ى َرُمَأ ريمأ لوأ ناكو «شحج

 اذهو ."!ةثراح نب ديزل :ماشلا ىلإ هديب ِكَي ىبنلا [و/77١] هدقع ءاول لوأو

 .هلبق ام ضراعي ال

 :لئاوألا نمو

 اذهب «ةبيش ىبأ نبا» هاور .نيرحبلاب ةعمج مث ,ةنيدملاب ةعمج :تعمم ةعمج لوأ نأ
 نع ةرمج ىبأ نع ةصفح ىبأ نب دمحم نع ةماسأ وبأ انث” :لاقف .سابع نبا نع ظفللا

 ا“ ..هنع هللا ىضر سابع نبا

 ةعمج دعب ةعمج لوأ نإ” :لاق ءسابع نبا نع (هحيحص) ىف «ىراخبلا» هاور ىذلاو
 لاق “نيرحبلا نم اثاوجب سيقلا دبع ىنب دجسم ىف لكك هلا لوسر دجسم ىف
 نع نامهط نب ميهاربإ انأ ,ىِدَقَعلا رماع وبأ انأ ,ىنثملا نب دمحم انث” :«ىراخبلا»

 .2هركذف “سابع نبا نع ىعبضلا ةرمج ىبأ
 نم اثاوجب ىتلا ةعمجلل ةيلوألا نأ .سابع نبا نع «ىراخبلا» هاور ام ىضتقمو

 ةقباسلا ةعمجلا نوكت نأ اذه ىضتقي الو .ِِلكي هللا لوسر دجسم ىف ةعمجلا دعب ؛نيرحبلا
 ىبنلا مدقم لبق ةنيدملاب تميقأ ةعمجلا نإف .ىلوألا ىه كي هلا لوسر دجسم ىف ىتلا

 نع بويأ نع رمعم نع (عمج نم لوأ ةمجرت) ىف هفنصم ىف «قازرلا دبع» ىور هل

 لزنت نأ ليقو ,ةنيدملا ل لوسر مدقي نأ لبق ةنيدملا لهأ عمج :لاق نيريس نبا

 ,مايأ ةتس ّلك هيف نوعمجي موي دوهيلل :راصنألا لاقف .ةعمجلاب اهومس نيذلا مهو .ةعمجلا

 ىفوكلا ورمع وبأ .ىفادمطا ديعس نب دلاجيو .ةماسأ نب دامح وه .ةماسأ وبأو )١1187( فنصملا )١(

 . صاقو ىبأ نبا وه ءدعس نع لسرأ «ةقالع نب دايز نع (غ م) ىعباتلا

 «ةحاور نب هللا دبعف رفعج لتق نإو .رفعجف ديز لتق ن |» : هلم لاقو .ماشلا ضرأ نم «,ةتؤم ةوزغ (؟)

 .(505/؟ ىرابلا حتف) مهنع هللا ىضر ةثالثلا ءارمألا دهشتساو .ةتّوم :ىزاغملا ىف ىراخبلا هجرخأ

 ١7816(. لئاوألا) :فنصملا (؟)

 .(105/؟ ىرابلا حتف) .ندملاو ىرقلا ىف ةعمجلا باب .ةعمجلا باتك (8)
 اثاؤجو :اولاق :ةزمهلاب ءاثاؤج :مهضعب هاورو .....رصقيو دمي ,ةثلثم ءاث نيفلألا نيبو ,مضلاب :اتاوج و -

 . ةنيدملا دعب ةعمجلا هيف تعمج عضوم لوأ



 ,” نوتملاب قلعتملا م خيراتلا :نيعبس ىفوملا عونلا

 / |ركشنو ىلصتو .هللا ركذنو هيف عمتجن اًموي ٌلعجنلف ّمُلَهف .كلذ ٌلثم اًضيأ ىراصنللو

ولعجاف ءىراصنلل دحألا مويو .دوهيلل تبسلا موي :اولاقو  اولاق امكوأ -
 ةبورعلا موي ه

  [ظ/احال] ةرارز نب دعسأ ىلإ اوعمتجاف ةبورعلا موي ةعمج لا موي نومسي اوناكو

 ةأش مه ةرارز نب دعسأ حبذف . .هيلإ أوعمتجا نيح ةعمجلا مدي هومسف ,مهركذو مهب ىلصف

 موي نم ٍةالصلل ٌىدون اذإ : : كلذ دعب لزنأف .مهتلقل ةدحاو ةاش نم اوشعتو اودغتف

 . "جهت ٍركذ ىلإ اوًعساف ةعمجلا

 26 ها

 بهذ ام ديعب .هللا همحر .هيبأ دئاق ناكو - «كلام نب بعك نب نمحر لا دبع» نعو

 نب دعسأل محرت ةعمجلا موي ءادنلا عمس اذإ ناك» هنأ : كلام نب بعك هيبأ نع - هرصب

 انب عمج نم لوأ هنأل :لاق .ةرارز نب دعسأل تمحرت ءادنلا ٌتعمس اذإ :هل تلقف .ةرارز

 متنك مك :تلق .تامضخلا ٌعيقن هل لاقي عيقن ىف ,ةضايّب ىنب ٍةَّرَح نم تيبتلا ٍمْرَه ىف

 «قاحسإ نب دمحم» هدانسإ ىو .هجام نباو .دواد وبأ هجرخأ «نوعبرأ :لاق ؟ذئموي

 ."'هريغ اضيأ هححصو .هححصو «ىنطقاردلا» هاور دقو .لاقم هيفو .ةنعنعلاب

 ' عج ن نم م لوأ نم نم :ءاطعل تلق» :لاق «جيرج نبا» نع (قازرلا دبع فنصم) ىفو

 ."7فق :لاق ؟ هلي ىبنلا رمأي :تلق .اومعز .رادلا دبع ىتب نم لجر :لاق

 ْ نب بعصم هللا لوسر ثعب :لاق .ىرهزلا نع رمعم انأ :قازرلا دبع قيرط نمو

 .ةعمجلا ةروس نم ةيآلاو (055١ح) ١04/7 :عمج نم لوأ ,ةالص :قازرلا دبع فنصم 00(

 نع ءلجر نع قاحسإ نب دمحم نع ةّيَلع نبا قيرط نم )١7040( لئاوألا ىف ةبيش ىبأ نبا هدنسأ (؟)

 ةماقإ :هجام نيا نئسو (59١٠ح) ىرقلا ىف ةعمجلا باب ,ةالص :دواد ىنأ نتس ىف وهو .بعك نب نمحرلا دبع
 نع .فينح نب ءلهس نب ةمامأ ىبأ نب دمحم نع قاحسإ نب دمحم امههداتسإ ىفو )٠١87( اهيف ةنسلاو ةالصلا

 نب سنويو ؛مزاح نب ريرج ةياور نم ءقرط ثالث نم ,نئسلا نم ةعمجلا باتك ىف ىنطقرادلا هجرخأو .هيبأ

 :5-8 ح) نمحرلا دبع نع هيبأ نع فينح نب لهس نب ةمامأ ىبأ نب دمحم نع قاحسإ نبا نع امهالك ريكب .

 لهس نب ةمامأ ىبأ نب دمحم ىنثدحو :لاق ةيوبنلا ةريسلا'ىف قاحسإ نب دمحم دنس وهو .ةبراقتم ظافلأب .(ةعمج :

 تميقأ ةعمج لوأ) ىف .هلوطب هركذف «:لاق كلام نب بعك نب نمر لادبع نع ةمامأ ىبأ هيبأ نع فينح نب

 .ةعمجلا ضرف باب (119/7) ىرابلا حتف رظناو .ىبلح ىلوأ ط (/ا/؟ ةيماشهلا ةريسلا :ةنيدملاب >

 :نع ةححصم [:ُهَمف :لاق] : ظفلب تم رخأ ةعوبألا فو (150١0ح١17 9: :قازرل دبع فنصم (9)

 .فق ىنعي رمأ لعف مسا ءتكسلا ءاهب [ُدَمَق] اهلعلو هجو ا رهظيالو .ُهَمَق ىأ ,ٌءوف :اهنأك .[هيف]
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 ٌلوسر هل َنْدَأف ,مهب عمجي نأ ِْلك هللا لوسر نذأتساف .مهئرقيل ةنيدملا ىلإ مشاه نب ريمع
- 0002 

 ("ا«دماح وبأ» خيشلا لاق اذهو .ةنيدملا ىلإ هك هللا لوسرإ رجاهي نأ لبق هلك اذهو
 ثيدحل ءرظن «دماحوبأ» لاق ايفو “.ةرجهطلا لبق ٌتضرُف ةعمجلا نإ” :(هتقيلعت) ىف

 .رباج قيرط نم هركذنس

 ىبنلا نأ كلذو ءفوع نب ملاس ىنب ىف ةعمجلا ماقأ ,ةنيدملا كك هللا لوسر مدق الو
 سسأو ءسيمخلاو ءاعبرألاو ءاثالثلاو [و/78١] نينثالا فوع نب ورمع ىنب ىف ماقأ لك
 ىبنلا نأ نومعزي فوع نب ورمع ونبو .ةعمجلا موي مهرهظأ نيب نم جرخ مث .مهدجسم
 ماقأ كي ىبنلا نأ” :سنأ قيرط نم (ىراخبلا) ىفو .كلذ نم رثكأ مهدنع ثكم ل
 .“ةليلا ةرشع عبرأ مهبف

 ,فوع نب ملاس ىنب ىف ةعمجلا هتكردأ امل .هيلعو .(' )لوألا ىزاغملا لهأ دنع ٌروهشملاو
 ىف ظْفُْحُي مو .ةنيدملاب اهالص ةعمج ّلوأ كلت تناكف .ىداولا نطبب ىذلا دجسملاب اهالص
 .ةكمي ةعمجلا ةماقإ ربخ

 :لاقف لك هللا لوسر انيطخ :لاق ءايبنع هللا ىضر «هللا دبع نب رباج» نعو

 ءاولغشت نأ لبق ةحلاصلا لامعألاب اوردابو ءاوتومت نأ لبق هللا ىلإ اوبوت سانلا اهيأاي»
 اوقّررَت ,ةينالعلاو رسلا ىف ةقدصلا ٍةرثكو هل مكركذ ةرثكب مكبر نيبو مكنيب ىذلا اوُلِصو
 ىف ءاذه ىماقم ىف ةعمجلا مكيلع ضرتفا دق ىلاعت هللا نأ اوملعاو .اورّبجُتو او رضنتو
 .ىدعب وأ قايح ىف اهكرت نمف «ةمايقلا موي ىلإ ءاذه ىماع ىف ءاذه ىرهش ىف ءاذه ىموي
 .هرمأ ىف هل كراب الو هلمش هل عمج الف ءاه اًدوحج وأ اهب اقافختسا .رئاج وأ لداع مامإ هلو

 هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع طسوألا ىناربطلا ىف ثيدحلاو (0151) ١50/7 قازرلا دبع .فنصم )١(
 .ةنيدملاب ةعمجلا ىلص نم لوأ ىف باب (767/5١؟ دئاوزلا عمج)

 .بهذملا خيشو نييقارعلا ةقيرط مامإ ىعفاشلا دمحأ نب دمحم نب دنحأ ىنييارفسإلا «دماح وبأ خيشلا) (5)
 ادلجي نيسمخ وحن ىف (عورفلا ىف ىربكلا ةقيلعتلا) هلو اه 5 - ةعبارلا ةئاملا دذحي حالصلا نبا هدع

 508/5/١(. ىوونلل ءامسألا بيذهت)
 11 “ ىدابلا حتنا ةئيدملا هباحصأو 0 ,ىبنلا مدقم باب .ةرجملا باويأ (9)

0000 



 1 نوتملاب قّلعتملا خيراتلا :نيعبس ىفوملا عونلا

 بات بات نمف ,بوتي ىتح هل ّرَب الو هل ٌموص الو هل جيح الو هل ةاكز الو هل ةالص الو الأ

 نأ الإ انمؤم رجاف ّنّموَي الو الأ .اًرجاهم ىبارعأ الو ءالجر ةأرما نوت ال الأ .هيلع هللا

 .“هفيس وأ هطوس فاي ناطلسب ه

 نب ديز نب ىلع نع '''[ى ىرلا] دمحم نب هلا يع ةاور نم هدجام نيا» هور

 .فعضلا ىلإ بسن دق اهالكو .ناعدج

 هللا ىضر هللا دبع نب رباج نأل ,ةنيدملاب تضرف امإ ةعمجلا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 نأل .ةنيدملاب ناك اغإ [ظ/48١] كلذ نأ رهاظلاو «ِيِلَك هلا لوسر انبطخ» : :لوقي اهنع

 .ةكمب ةعمجلا ةماقإ ُْفْحُي الو .ريغص وهو هيبأ عم ةيئاثلا ةبقعلا دهش هنع هللا ىضر اًرياج

 دعب هنأ ىلع لدي كلذ نإف “اًرجاهم ىبارعأ الو” :ةبطخلا هذه ىف -ِهنلك- هلوقلف اًضيأو

 ضرف نأ «دماح ىنأ خيشلا» لوق نم قبس ام ىفاني ءريرقتلا اذه ىلع ءاذهو .ةرجهلا

 مدقم لبق مهعيمجت تاياورلا ىف قبس دقو .فيعض ثيدحلا نكل .ةرجهلا لبق ناك ةعمجلا

 روكذملا مويلا ىف اًضرف تراص مث ” ءضرف ريغ الوأ تناك :لاقي نأ دعبي الو ؛لكك ىبنلا

 ىف -ِةِلَك- اهعمج ةعمج لوأ ىف تناك ةبطخلا هذه نإ لاقي نأ دعبي الو .رباج ةياور نم

 .فوع نب ملاس ىنب

 لبق ءاهفارطأو ةنيدملا ىف اهتماقإ ٌققحتملاو ,ةعمجلا تضرُق ىتم كلذ نم انل ققحتي مو
 | .الف ةكمي امأو .همودق دعبو لك ىبنلا مودق |

 بيرقتلاو ١8١( ةصالخلا) نمو (هجام نبا نئس) نم حيحصتلاو [ىندعلا] لصألا طخ ىف أرقت )١(

 (ث7١6 غغمر/ك١

 ةلباقملاو (هجام نبا ننس) نم ةالصلا ةماقإ باتك ىف (ةعمجلا ضرف ىف باب) نم 0 مقر ثيدحلا رظنا

 نب هللادبع ىثدح -؟ بابج - بانج وبأ ءريكب نب ديلولا انث ,ريغ نب هللادبع نب دمح انثدحو : : هدنس ماقو .هيلع

 ركذف لي هللا لوسر انبطخ :لاق .هللادبع نب رباج نع .بيسملا نب ديعس نع .ديز نب ىلع نع ,ىودعلا دمحم

 .هلوطب ثيدحلا

 .ىودعلا دمحم نب هتلادبعو ,.ناعدج نب ديز نب ىلع فعضل .فيعض هدانسإ :(دئاوزلا) ىفو

 .هدحو هجام نيأ دتع هثيدح .«ىودعلا دمحم نب هللادبع» -

 هقثوف -هدج دج ىلإ هوبأ بسني - ىميتلا ناعدج نب هللا دبع نب ريهز نب هللا دبع نب ,ديز نب ىلع امأو

 ١ سيل :ةعرز وبأو دمحأ لاقو . .هريغ هفقوي ىذلا ء ءىشلا عفر امر هنأ الإ قودص :ىذمرتلا لاقو ؛ةبيش نب بوقعي

 اتورقم ملسمو ,درفملا بدألا ىف ىراخبلا هل جرخأ .ةرخأب طلتخا ظفحلا ءىيس :ةيزخ نبا لاقو .ىوقلاب

 .نيسلا باحصأ ةعبرألاو .هريغب



 حالطصالا نساحم تادايز قل

 ؛ نب بعصم» ناذئتسا كلذ ىفاني الو «ةرارز نب ٌدعسأ» عمج نم لوأ نأ كلذ نم رهظو

 .كو هللا لوسر نذإب مهل زيجملا وه نوكي نأ زاوجل «ريمع
 .روهشب سيلف «ءاطع» ثيدح امأو

 عياب نم لوأو ٠ ءعمج نم لوأ هنأ «تايلوألا» ىف «ةرارز نب دعسأ» ل نوكيف ذئنيحو
 عيقبلاب نفد نم لوأ :نورخآ لاقو موق دنع «عيقبلاب َنِفَد نم لوأو .'"'!ةبقعلا ةليل
 '«نوعظم نب ناثع»

 دا د

 : ةروثنملا لئاوألا نمو

 نآرقلا ىشفأ نم ُلوأ :لاق ,نمحرلا دبع نب مساقلا نع «ةبيش ىبأ ْنبا» هاور ام
 "«دوعسم ُنبا» :ِكي هللا لوسر ىف نم ةكمب

 .©«رمع ىلوم .عَجهِم» :نيملسملا نم َلِتق نم لوأو
 (©7«دادقملا» :هللا ليبس ىف هّسرف هب ادع نم لوأو

 )١( ./؟ ةيماشهلا ىف قاحسإ نبا) «راصنألا نم ملسأ نم لوأ هنع هتا ىضر ناكف»» ىلوألا ةبقعلا ىف 7
 ىرابلا حتف ىف هقيرط نم رجح نباو ١161/7. تاقبطلا ىف دعس نباو ١/ 1١18هنع هللا ىضر دهشو (ندّيَل '

 نبا) اهيف رشع ىنثالا ءابقنلا دحأ ناكو ءاضيأ اهب عياب نم لدأ هنأ ةياور ىفو .ىربكلا ةبقعلا م ,ةيناثلا ةعيبلا |-

 .ههجو هلل مرك « يلع ماسالا نص هدنسأ (11400) لئادألا :ةييش ىبأ نبا فنصم )3(

 .ىدوعسم لا ُ قنعي ؛ةبتع نب نمح ر لا دبع نع ميحرلا دبع انثدح : : هداتسإ ماقو )١7595( لئاوأ «فنصملا فرش

 1 لشن ىزورملا ىلع وبأ .ىنانكلا نايلس نبا وه .هخيش .ميحرلادبع .هركذف :لاق ,نمحر لادبع نب .مساقلا نع
 مساقلاو (6 تخ) ه١ ىدوعسملا ةبتع نب هتلادبع نب .نمحرلا دبعو (ع) ه187١ - ظفاحلا
 0 خ) ه١١٠٠١ - ىعباتلا اهيضاق ىفوكلا نمحرلا دبع وبأ .ىلذملا دوعسم نب هللا دبع نب .نمحرلادبع

 ىريبزلا ةورع نب ىيحي ىنثدحو :هدنسب قاحسإ نبا هاور «ةيوبنلا ةريسلاب «نآرقلاب رهج نم لوأ» ىقو

 ,/(؟ 595/1١ ةيماشحلا) ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع «هيبأ نع

 دهشتسا نم لوأ» : ظفلبو .نمحر لادبع نب مساقلا نع هدنسب )١1777( لئاوأ ,فنصملا ىف ظفللا اذهب (8)

 ةمحرت ىف هلثمو (1770) مساقلا نع ىدوعسملا نع عيكو قيرط نم «رمع ىلوم عجهم .ردب موي نيملسملا نم
 د .(؟78/9) ردب ءادهش :ةريسلا ىف قاحسإنباو .ةبقع نبىسوم نع ةباصإلاب عجهم :

 !د ' هلو ءىرهزلا ثوغي دبع نب دوسألا فيلح ىدنكلا ورمع نب- دادقملاو (137171) لئاوأ .فنصلا ()
 ناك هنأ تبثي مم اسراف اردب دهشو ,نيت رجه وذ -# مهئابآل مهوعدا# بازحألا ةيآ تلزن ىح ىعدي ناك ا

 ظ .(ماا/5-لوأ ميملا ,ةياصإلا) «هللا ليبس ىف سرف ىلع لتاق نم لوأ ناكف .هريغ سرف ىلع اهيف“



 03 | نوتملاب قّلعتملا خيراتلا :نيعبس ىفوملا عونلا

(00) 
 ةرذع ونب : مهسفنأ لبق نم ةقدصلا اودأ ٌّىحَح لوأو

 ."ةنيهج : دلع هللا لوسر عم اوفلأ ٌىئح لواو

 ىف هللا ليبس ىف دهشتسا ديهش لؤأ :دهاحجي نع «ةبيش ىبأ [و/19١] نبا» ىورو

 ."'[اهلبق] ىف ةبرحب لهج وبأ اهنعط «رامع مأ ةيمس» :مالسإلا

 :ةرجشلا تحت عياب نم لوأ : ىبعشلا نع «ةبيش ىبأ [و/19١] .نبا» ىورو

 ىف ام ىلع :لاق ؟ عيابت م ىلع” : لكي هلا لوسر هل لاقف «ىدسألا بهو نبا نانس وبأ»
 )6 انى

 ٠ “2ك :

 تحن عياب نم لوأ» :«ىدقاولا» لاقو .روهشملا وه «ةبيش ىبأ نبا» هاور امو

 ش .هوبأ عياب مث « نانس ىبأ نب نائس» : ةرجشلا

 ."'«ريبزلا نب. هللاٌدبع» :مالسإلا ىف دلو دولوم لوأو
 ع ص 2 ع 0 #2 ع

 ع

 ضرا نم تءاج .نيح «سيمع تنب ءامسأ» : عفري نا شعنلا ةعنصب راشأ نم لواو

 .نمحرل دبع نب مساقلا نع ىدوعسملا نع ميحرلا دبع قيرط نم (17777) لئاوأ .فنصملا )١(

 نمو (17717) ايركز نع ناهيلس نع ميحرلا دبع قيرط نمو .هلبق ام عم »)١7777( لئاوأ فنصملا (؟)

 )١1555(. ىبعشلا نع رهسم نب ىلغ قيرط
 رظناو (18؟ ت.:ءاسن) ةباصإلاب ءرساي نب رابع ةدلاو ,ةيمس ةمججرت ىف )١5175( لئاوأ .فنصملا (5)

 ١18/1(. .ىرابلا حتف) عم .نيحيحصلا ىف ءمهنع هللا ىضر رابع لآ بقانم

 ةماسأ ىبأ قيرط نم (17757) مقرو ,ىبعشلا نع ليعاسإ نع عيكو قيرط نم (17118) فنصملا (5)
 .ىبعشلا وه ءرماع نع ليعامسإ نع

 نانس وبأ ةرجشلا تحت عياب نم لوأ نأ ,ىبعشلا نع دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع قاحسإ نبا دنسأ (5)

 دعس نبا لاقو ءىبعشلا نع ليعامسسإ قيرط نم دعس نبا تاقبط ىف هلثمو (790/* ةريسلا) ىدسألا

 راصح ىف لتق ىدسألا نانس وبأ .[مهو] اذه :لاقف - ىدقاولا وه - رمع نب دمحمل ثيدحلا اذه تركذف»

 دعس نبأ تاقبط) ىدسألا نانس ىبأ نب نانس - ملسو هيلع هللا ىلص هعياب ىذلاو ةيبيدحلا لبق ةظيرق ىنب

 بهو نب نانس ىبأ ةمجرت ىف رجح نبا هررح .رظن هيفو (77/؟) هقيرط نم .رثألا نويعو (نديل 70/7

 1 .(638/517/19) ةباصإلاب .ىدسألا

 .ةرجطلا دعب امب ديق ىلإ جاتحت انه ةيلوألاو )١161/4١(. 7١ج :خيراتلاو )١78( لئاوأ :فنصملا (9)

 ركب ىبأ تنب ءاهسأ همأ ترجاه» :هل ظفللاو - (باعيتسالا) ىف ربلا دبع نباو (ةريسلا) ىف قاحسإ نبا ىور

 وهو ,ةنيدملا ىف هتدلوف ءىشرقلا ىدسألا دليوخ نب ماوعلا نب ءريبزلا نب هتلادبع اهنباب لماح ىهو ةكم نم

 )١6788( «ةنيدملاب نيرجاهملا نم مالسإلا ىف دولوم لوأ



 حالطصالا نساح تادايز فردت

 انأ ,ةماسأ وبأ انث» :لاقف ةبيش ىبأ نبا هاور ؛مهضرأب كلذ نولعفي مهتأر ,ةشبحلا

 / ."'هركذف - ىبعشلا ىنعي - «رماع نع ليئارسإ
 :اهل تلاق اهنإف .كلذ ىلع ءاسأ ثهبن اًئيش تركذ « لَم ىبنلا تنب ةمطاف» نكلو

 ءاهفصيف ُبوثلا ةأرملا ىلع حرطي هنإ :ءاسنلاب عنصيام تحبقتسا دق ىفإ ءءامسأ اي“
 ؟ةشبحلا ضرأب هتيأر اًئيش كيرأ الأ .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنبااي : :ءامسأ تلاقف
 اذه نسحأ ام : :ةمطاف تلاقف .ابوث اهيلع تحرط مث ءاهتنحف ةبطر لئادجب تعدف
 لع ىلخدتالو لغو ٍتنأ ىنيلسغاف تم انأ اذإف .لجرلا نم ٌةأرملا هب ُفَرت ! هلمجأو
 ركب ىبأ ىلإ تكشف .ىلخدتال :ءامسأ تلاقف .لخدت ةشئاع تءاج تيفوت ألف .اًدحأ

 جدوه ّلثم اه تلعج دقو ؛ .لللي هلا لوسر تنب نيبو اننيب لوحت ''!ةيمعثخلا هذه نإ :تلاق
 جاوزأ ٍتعنم نأ ىلع كلمح ام .ءارسأ اي: :لاقف بابلا ىلع فقوف ركب وبأ ءاجف .سورعلا

 ؟ سو رعلا جدوه لثم اهل تلعجو ِهيَو هللا لوسر ِتنب ىلع نلخدي نأ هلك هللا لوسر
 ,ةيح ىهو هتعنص ىذلا ذه اهي ءٌدحأ اهيلع لخدي الأ [ [ظ/189] ] ىتترمأ : :تلاقف

 مث .هب "'ٌنرَمُأ ام ىعنصاف :هنع هلا ىضر ركب وبأ لاق .اه كلذ عنصأ نأ ىنترمأف

 “مهنع هللا ىضر .ءامسأو ىلع اهلّسغو ,فرصنا

 ةمطاف» :لاقو .'”'(مالسلا اهيلع ةمطاف ةمجرت) ىف هدنسب كلذ «ربلادبع نبا» ركذو
 اذه ىف ةروكذملا ةفصلا ىلع مالسإلا ىف ءاسنلا نم اهشعن ىّطُغ نم لوأ ءابنع هللا ىضر
 .«اضيأ اهب كلذ عنص ,ءشحج تنب بنيز :اهدعب مث ,ربخلا

 ؟ال وأ ءىش هل عفري ريرسلاب عنصي فيك باب :زئانجلا ىف هاورو )١1777( لئاوأ ةبيش ىب نبا فنصم )١(
 .(500/) ةأرملا ريرسب عنصي امو

 ءاسأو .سابعلا جوز لضفلا مأ ةبابلو .نينمؤملا مأ ةنوميم تخأ ىهو .سيمع تنب ءارسأ :ةيمعثخلا (1)
 ىف - انوعو هللا دبعو اًدمحم كانه هل تدلوف ,بلاط ىبأ نب رفعج اهجوز عم ةشبحلا ىلإ ترجاه :نيترجه تاذ
 دهشتسا املو .ةنيدملا ىلإ ترجاه مث - فيحصت .انوعو .هللا دبع وأ اًدمحم :باعيتسالا نم رصم ةضهن ةعبط

 .بلاط ىبأ نب ىلع اهجوزت اهنع تام الو ءاّدمحم هل تدلوف قيدصلا ركب وبأ اهجوزت ,ةتؤم ىف رفعج اهجوز
 هعم رظنإو (717) باسنألا ةرهمجب رامغأ نب معتخ ىنب ىف اهبسن رظناو 712١( باعيتسالا) .ىيحي هل تدلوف

 040 شيرت بسن) ىف ءاهنم ءرفعج ىنب
 .1 8918/14 [هب كترمأ ام ىعنصاف] :(باعيتسالا) ىف (؟)

 ,بلاط ىبأ نب ىلع نبدمحم نب نوع نع ,ىسوم نبدمحم نع ,ديعس نبةبيتق» :قيرط نم باعيتسالا (4)
 .4001/ مقر: «رفعج مأ نع ءرجاهملا نبراع نعو ؛رفعج نب دمحم تنب رفعج مأ همأ نع



 0/1 نوتملاب قّلعتملا خيراتلا :نيعبس ىفوملا عونلا

 نبا فنصم) ىفو .ببسلا كف هلبق ىذلا وتلا ةَقلُع هل «ةمطاف» نع قبس امو

 00 ءاسنلل شعتلاب ترمأ ىتلا ىهو .ةشبحلا نم نأ أ تمدق”

 تنب ٌءاسأو» ىه مالسلا اهيلع ةمطافل ةربخملا نكلو .كلذ اتأر امنأ ءاهنيب عمجلاو

 .( سيمع

0 

 .لوطي لئاوألا ىلع مالكلاو

 صفح انث» :لاقف .هفنصم ىف «ةييش ىبأ نبا» هاور ام ,اهحدم ىف ءاج ام نسحأ نمو.

 : ثيدحلا متيأر اذإ :هللا دبع لاق :لاق نمحرلا دبع ىبأ نع بيبح نع شمعألا نع

 [نب] صفح انث» :لاقف ( هفتصم) ىف « ةبيش ىبأ نبا» ىورو .«لوألا رمألاب مكيلعف

 .""لوألا عابسلاب مكيلع :لاق [نامثع ىبأ نع] مصاع نع ثايغ

 .نيرمألا ٌرِخآ هيف. ٌريتعملاف حسن ام امأف خس د مل ام ىلع لومحم اذهو

 نع نارمع نب نيسحلا هاور ام - ةيدعبلاو ةيلبقلا ىلإ ةراشإ هيقو - كلذ نمف

 اوذخأي نأ سانلا ىلع :لاق .لزني الو باجي ىذلا ىف ةورع تلأس” :لاق.ىرهزلا

 .باهش نب قراط نع ملسم نب سيق نع نايفس نع ةماسأ ىبأ قيرط نم )١9194( لئاوأ :فنصملا )١(

 نع [ملاس] نب سيق نع :ةعبطلاب هدانسإ ىف عقوو (؟١7/) ةأرملا ريرسب عنصي ام زئانجلا ىف دانسإلابو

 هللا دبع ىبأ ىلجبلا باهش نب قراط نع ةاورلا نايعأ نم ءىفوكلا ورمع وبأ .ىلدجلا ملسم نب سيقو .قراط

 .ةتسلا بتكلا ىف جرخم امهثيدحو . بيذهتلا بيذهتب امهتمجرت ىف امك ءىفوكلا

 نبا اهل مجرت .نايفس ىبأ تنب ةبيبح مأ ةالوم ةكرب ىه .ءاسنلا شعن ثيدح ىف ةروكذملا « نأ مأآو»

 ةالوم نأ مأ» نيبو اهنيب طلخلا ىلع هبنو :ةشبحلا ىلإ ةييبح مأ اهتالوم عم اهترجه ركذو .ءابلا فرح ىف ريلادبع

 ١10/53/8(. باعيتسالا) مهنع هللا ىضر «ديز نب ةماسأ مأو د ىبنلا

 ىفو .دوعسم ني : : هقادبعو ؛لم نب نمحرلا دبع ,ىدهنلا : :وه هيف نامتعوبأو )١017017( لئاوأ :فنصملا (؟)

 1 .سمطو جيمرت نساحملاب دنسلا

 ه15١ ةنس قوت - دادغي ىضاقو اهيضاق ىنوكلا ورمع وبأ ءىعخنلا ىميمتلا قلط نب ءثايغ نب صفحو
 - ظفقاحلا ىعياتلا ءىرصيلا نمحر لا دبع ىبأ ءلوحألا نايلس نب مصاع» نع ةاورلا نايعأ نم .حصألا ىلع

 رابك نم ظفاحلا قوكلا لم نب نمحر لادبع ,ىدهنلا .نامثع ىبأ نع ىور .حصألا ىلع ه١54١ ةنس ىفوت

 .(ع) اهدعب وأ ه50 - هنع هللا ىضر دوعسم نب هقادبع باحصأ نيعباتلا



 لَ هلا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع ىنتثدح : يلي هنا لوسر رمأ نم رخآلاف .رخآلاب

 رمأو كلذ دعب [و/١1١] لستغا مث ,ةكم حتف لبق كلذو .لستغي الو كلذ لعفي ناك
 .""«لسغلاب سانلا

 نأ ريغ (هحيحص) ىف هجرخأو هتّحِصِب «نابح نب متاح وبأ» مكح ثيدحلا اذهو
 باحصأ نم دحاو ريغ هفعض دقو .ريكانملاب ىرهزلا نع قأي دق نارمع نب نيسحلا
 .داهشتسالا ىف ديج نسح هنكل ,هيف ام هيف ,قايسلا اذهب ثيدحلا ,ةلمجلا ىلعو .ثيدحلا

 ىف كلذ ثيداحأ ىف لوقلا انطسب دقو .هل (خوسنملاو خسانلا) ىف «ٌيمزاحلا» كلذ ركذ
 ."!(ىذمرتلا عماج ىلع ىذشلا فرعلا)

 نأ ِةلَي هلا لوسر ىهن” :« هللا دبع نب رباج» هادر ام ةنسلاو ةيلبقلاب خيرأتلا نمو
 ناك” :هل هياور ىفو '"!“اهلبقتسي ٠ ماعب ضبقي نأ لبق هتيأرف ؛ لوب ةلبقلا لبقتسن
 لبق هتيأر مث .ءاملا انقرهأ اذإ انجورفب اهليقتسن وأ ةلبقلا ريدتسن نأ اناهن كك هلا لوسر

 ."هجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور ثيدحلاو “ةلبقلا لبقتسي ماعب هتوم
 هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناك” :لاق ءاههنع هللا ىضر «هللا دبع نب رباج» نعو

 ىف نابح نبا هجرخأو ,ىئاسنلاو .دواد وبأ :هاور «رانلا تسم امم ءوضولا كرت .ِل

 ."!(هحيحص)
 .هعضوم اذه سيل طسب بابلا اذه ىف ةدراولا ثيداحألا ىلع مالكلا ىفو
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 ىبنلا نأ” :ةملسم نب دمحم نع ةدلخ ىبأ نب سنوي نع نا نب شيرق ىورد

 .لوحألا ناييلس نب مصاع قيرط نم (لا - 7/5) ةراهطلا ك :رابتعالا ىف ,ىمزاخلا (؟5:1)
 .ىذوحألا ةضراع عم )153/١( ةراهط :هعماج ى .ىدفرتلاو

 ,كلذ ىف ةصخرلا باب ةراهطلا ىف دواد وبأو .ىناثلا ظفللاب .هنع هللا ىضر رباج ثيدخ: نأ دسم (925)

 عمج رظناو )١0( ح ةراهطلا ىف هجام نباو .ىذوحألا ةضراع عم )١0/١( بابلا ىف ,ىذمرتلاو )1١( ح
 )50/١(. دئاوزلا

 ٠١8/١, ةراهط) رانلا تريغ امم ءوضولا كرت ىف ىتاسنلاو )١117( ح .بابلا ,ةراهطلا ىف دواد وبأ (0)
 عمجم ىف ىمثيطاو (77/) راثآلا ىناغم حرش ىف ئواحطلاو (965-48) رابتعالا .ى ىمزاحلا رظناو 7
 0 )5600/١(. دئاوزلا



 ا نوتملاب قّلعتملا خيراتلا :نيعبس ىفوملا عوتلا

 ظ ."!“أضوتي ملو ىلص مث ءامحل هرمأ َّرِخآ لكأ 3

 . ,ةالص لكل أضوتي لكك هللا لوسر ناك :لاق .هيبأ نع «ةديرب [نب نامريلس]” نعو

 هللا ىضر باطخلا نب رمع هل لاقف .دحاو ٍءوضوب تاولصلا ىلص حتفلا موي ناك ايلف
 .“رمعاي هتلعف اًدمع :لاق ؟هلعفت نكت مل اًئيش َتلعف :هنع

 ."”هريغو «ملسم» هجرخأ

 .حتفلاب خرؤملا نم

 كد

 هل تسيلو - ىنهجلا مُيَكُع نب هللا دبع ٌتيدح :ةخرؤملا ثيداحألا نمو[ظ/١07١]

 ' باتك اناتأ” : : ميكع نب هللا دبع لاق  ناّبِح نباو نايزارلا هلاق عابس الو ةبحص

 ةتيملا نم اوعفتنت الأ '"!: نيرهش وأ رهشب :ةياور ىفو - رهشب هتوم لبق هل هللا لوسر

 ظ .«بصعالو باهإب

 لاق .ةعبرألا ننسلا باحصأ هاورو .«هدانسإ ملصأ ام” : :لاقد «دمحأ مامإلا» هاور 0

 ىكحف .مدقت ام فلاخمي ام هريغو دمحأ نع ءاج دق نكلو .(“ "٠ نسح ثيدح” :«ىذمرتلا»

 لاقو .هيف ةاورلا لزلزت نم ىأر امل ميكع نبا ثيدح ىف فقوت .دمحأ مامإلا نأ «لالخلا»

 ٠١8(. ىحاضألا :ىمزاحلل رابتعالا) ىف هرظنتا ' )١(

 تاولضلا زاوج باب .ةراهطلا ك .ملسم حيحص) ىف ثيدحلاو [هيبأ نع ةديرب نعو] : لصألا َ عقو )0(

 اًدمع» : :لاق: .هعنضت نكت مل ائيش تعنص :هظفلو .هنع هللا :ىضر ةديرب نب نايلس .نع .دحاو ءوضوب اهلك

 ."رمعاي هتعنص :

 / 560/4 راثآلا لكشم ىف ةياورو (41 ح ؛سابل) دواد ىبأ نئسو .دمحأ دنسم :ىف «رهشي» (9) |

 ٍ | ىلا :هجام نباو :لكشملاب ٍتاياور ىف خرؤم ريغو (87 عاملإلاو ١١7, ىمزاحلل) رابتعالاو .باعيتسالاو

 ْ .( م1

 - ليدفتلاو حرجلا) هنع' عامس هل فرعي ملو كك ىبنلا نامز كردأ :ىنهجلا ميكع نب هللا دبعو

 مث ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا نع هعامس ىف .فلتخنا :لاقو باعيتسالا ىف رمع وبأ هل مجرتو 06

 انيلع رق :لاقو كاردإ هل :بيذهتلا بيذهت ىفو )/171١/549( اهبصعو ةتيملا باهإ ىف هثيدح ىور

 .(1٠/005؟5/6) ةنيهج ضرأب لي هللا لوسر باتك

 .ةضراعلا عم )١١141/19( سايل .:ىذمرتلا عماجو 5١١/5 دنسملا (4)
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 اوب رطضا :«ىذمرتلا» لاقو .ءىشب سيل :لاقو «نيعم نبأ » هفعضو .هنع عجر :مهضعب
. )0 
 .٠ هداتسإ قة

 : هظفلو (طسوألا همجعم) ىف «ىناريطلا» هاوزو ,ظوفحملا وه ةياورلا نم قبس امو

 .ةنيما دولج ىف مكل تصخر تنك ىفإ” :ةنيهج ضرأ ىف نحنو كي هلا لوسر بتك :لاق

 ةلاضف نب لضفملا نب ةلاضف» ةياور نم وهو ؛ «بصع الو دلجب ةتيملا نم اوعفتنت دت الف

 .""ملعلا هنع ّبتكي نأ لهأب نكي م” :ىزارلا متاح وبأ لاق ."!«ىرصملا

 ع 1

 الع در كك ىنلا ىلع ملست انك" :د :دوعسم 3 ثيدح رةخرؤلا ؛ ثيداحألا نمو

 :ءاشي ام هرمأ نم بيحب لجو زع هقلا نإ :لاق .ةالصلا شق تح ٌتسلجف دب امو

 .“ةالصلا ىف اوملكتت الأ هرمأ نم ثدحأ دق لجو رع هنإو

 .لئاو ىبأ نع .مصاع نع .نايفس نع '7ثيرَح نب نيسحلا ةياور هذه (6)
 . ىعازخلا موثلك نع ىدع نب ريبزلا نع نايفس نع «ىمرجلا ديزي نب مساقلا ىورو

 . هريف هيلع ملسأف ىلصي وهو لكي ّيبنلا ىقآ تنك :لوقي دوعسم نب هللا دبع تعمس :لاق
 ًةالص ىلص مف السلا لع دري ملف هيلع ٌتملسف كلذ دعب هتيتأف .مالسلا لع 3

 لوقو .دمحأ مامإلا نع ,ىلينحلا ىدادغبلا نوراه نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ ,لالخلا هاكح ام )١(
 لاقو .بارطضالا للع عم (ىمزاحلل رابتعالا) ىف نيبم ,ثيدحلا دانسإ ىف ةاورلا بارطضا ىف ىذمرتلا .

 غبد اذإف» .ميكع نب هللا دبع ثيدح ىف دواد وبأ لاقو )١١8( هغابد لبق ٌدلجلا باهإلاب داري نأ لامتحاب
 ننس ىلع ىنغملا قيلعتلا رظناو 77/4 «غبدي مل ام اباهإ ىمسي :ليمش نب رضنلا لاق ...باهإ هل لاقي ال
 )29/١(. ىنطق رادلا

 اهب عافتنالاو ةتيملا دولج نم ءوضولا باب 1١8/١( :دئاوزلا عمجم) طسوألا همجعم ىف «ىناربطلا )0
 .تغبُذ اذإ

 .(589) 74/17 :ىزارلا متاح ىبأ نبال ليدعتلا»و حرجلا ()
 .ىمزاحلاو (1/7) ةالصلا ىف مالكلا باي .ىئاسنلا ننس ىلع عجورو ءلصألا ىف حضاو ريغ مسالا ()

 ١84(. رابتعالا) ىف .هقيرط نم

 ةنييع نب نايفس نع ه7 47 ىزورملا رامع ىبأ ثيرح نب نيسحلا نع ها7٠٠ىئاسنلا :داتسإلا لاجرو
 .هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ةملس نبقيقش لئاو ىيأ نع ه47١ لوحألا مصاع نع ,54
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 الأ ةالصلا ىف ثدحأ هللا نإ :لاقف موقلا ىلإ هديب راشأ ملس املف .اهنم ىلع ٌمظعأ ناك

 ."7“«نيتناق هلل اوموقت نأو .هلا ركذب الإ اهيف اوملكتت

 نأو ,ةنيدملا ىلإ ةرجهلا لبق ناك ةالصلا ىف مالكلا زاوج نأ ىلع لدي لوألا ثيدحلاو .

 نع «ملسمو .ىراخبلا» هاور امو .ةيناثلا ةياورلا نيبتت كلذبو ,ةكمي ناك مالكلا ميرحت

 الف ءانيلع دريف ةالصلا ىف وهو لكي هللا لوسر ىلع ىلع ملسن انك” :لاق ,دوعسم نب هللا دبع

 كيلع ملسن انك ,هللا لوسر اي :انلقف لع دري ملف هيلع ٌتملس ىشاجنلا دنع نم انعجر

 .."”الغش ةالضلا ىف نإ :لاقف .انيلع درتف ةالصلا ىف

 ىبأ ثيدحل خان (دوعسم نبا ثيدح) ن | :لاق نم ىلع ٌدرلا نبي انقس ىذلا خيراتلابو

 رخأتو هدوعسم نبأ ثيدح مدقت نيبت: درلا هجوو."' .(نيديلا ىذ ثيدح) ىف ,مالكلا ىف ةريره

 ةشبحلا ضرأ نم دوعسم نب هتلادبع ُه ىجتد ةريره ىبأ ةياور وحن ىور نمو .ةريره ىبأ ثيدح

 ,ريَسْلا باحصأ نم دحاو ريغ هاورو «أ*'ىسلايطلا دواد وبأ» هاورن,ةرجهلا لبق ,ةكم ىلإ

 نب ةسبنع نع : ةريره ىبأ ةياور نم «ىراخبلا » ىور .ربيخ ماع ناك امنإ ةريره ىبأ مالسإو

 امل ربيخب هباحصأو كي هللا لوسر ىلع تمدق” :لاق ةريره ىبأ نع صاعلا نب ديعس

 هامسو- نيديلا ىذ ٌةصق هنمو وهسلا ٌتيدح «نيصح نب نارمع» ىور دقو *“.اهوحتتفا

 .ردب دعب همالسإ ناك نيصحلا نب نارمعو .ةريره ىبأ ةياور وحن ('-قاب رخلا

 ةالصلا نم ٌتيقب دقو مّلسف موي ىلص َِيو هلا لوسر نأ” :« جْيَدَح نب ةيواعم» ىورو

 دجسملا لخدف عجرف .ةعكر ةالصلا نم ٌتيسن :لاقف لجر هكردأف .ًةعكر

 )١( :ةالصلا ىف مالكلا نم خسن ام باب .ىمزاحلل رابتعالا ١47.

 , ىرابلا حتف) ةشبحلا ىلإ ةرجهلا ىفو ؛ةالصلا ىف مالكلا نم ىهنيام باب ,ةالصلا ىف ىراخبلا (؟)

 15 ,41/ ح :هتحايإ نم ناك ام خسنو ةالصلا ىف مالكلا ميرحت باب ,دجاسملا ىف ملسمو (178/197 ,عال/»

 .(ةهالظكر

 .هتالص ىف اهس هآر دقو كي ىبنلا ةعجارم ىف هثيدح ةريره وبأ ىور :ىملسلا قابرخ ,نيديلا وذ (*)

 حتف) رظناو .وهسلا دوجس ىف .(1707 ح ١١7/١ ؤلؤللا) هيلع قفتم ثيدحلاو (774 : باعيتسالا) ىف هرظنا

 .(717/7 ىرابلا

 .(73808) ١8 :ىسلايطلا دنسم (4)

 .("86/10 ىرابلا حتف) ربيخ .,ىزاغملا ك :ىراخبلا (6)

 .(ةالث/ل )٠١١ ح ةالصلا ىف وهسلا باب .دجاسملا ءملسم (1)



1 

 حالطصالا نساحم تادايز فضلا

 : :ىل اولاقف سانلا كلذب ٌتريخأف ,ةعكر ,سانلاب ىلصو ةالصلا ماقأف الالب رمأو [ [ظراالا]

 ٠ نب ةحلط اذه :ليقف .وه اذه :تلقف ىب َّرَمف .هارأ نأ الإ .ال :تلقف ؟لجرلا فرعتأ
 * لبق ناك جيدحأ نب ةيواعم مالسإو «.ىئاسنلاو .دواد وبأو .دمحأ مامإلا» هاور “هللا ديبع ..

 "'.نيرهشب لَك ىبنلا ةافو
 . للك ىبنلا دهع ىلع ةالصلا ىف ملكتن انك نإ” :لاق' هنأ (مقرأ نب ديز ثيدح) امأو

 ىَطْسْولا ٍةالّصلاو ٍِتاَولّصلا ىلع اوظِفاح# :تلزن ىتح .هتجاحب هبحاص اندحأ ملكي

 :ملسم ثيدح ىنو «ملسمو ,ىراخبلا» هاور “”توكسلاب انرمأف 4َنيتئاق هلل اوُموقو
 ("!.“ةالصلا ىف يك ىبنلا فلخ ملكتن انك” :“ىذمرتلا” ةياور ىفو .“مالكلا نع اناهنو”

 ,ةنيدملا لهأ نم زاصنألا نم «مقرأ نب ديز» نإف :مدقت اب خيراتلا تالكشم نم اذهف

 ثيدح نوكي نأ لمتحي : مهضعب لاقف .ةرجهلا لبق ةكمب ناك مالكلا ميرحتو ,ةيندم ةيآلاو

 اوهتنا ةيآلا تلزن امو ءكي ىبنلا هن مهغلبي مل .ةالصلا ىف ملكتي ناك نمو .مقرأ نب ديز
 هنع ىهن مث ,هيف نذأ مث ,ةكمب اًمدقتم هنع ىهن نوكي نأ لمتحيو : :لاق .كلذب اوملعأو

 نع هلك هللا لوسر يبن امأ” :هنع هللا ىضر «ىعفاشلا» لاق .ةيآلا تلزن امل ةنيدملاب
 ةياور ىف لاقو ”خسان وهف ةنيدملاب نيديلا ىذ ثيدحو .ةكمب وهف ةالصلا ىف مالكلا
 ىبنلا مالك ىف جْيَدُح نب ةيواعمو رمعو نيصح نب نارمعو ةريره ىبأ ركذ دعب « عيب رلأ »

 ىذ ثيدح دوعسم نبأ ثيدح يفالخب يلو .ذخأت هلك اذهبو” : : ايهاسا هتالص ىف لكي

 هللا لوسر نأ ىلع نيديلا ىذ ٌُتيدح ّلدو ,ًةلمج > مالكلا ىف دوعسم نبا ُثيدحو : نيديلا

 ىذ ثيدح :لاقو ,سانلا ضعب انفلاخف .ىسانلاو دماعلا مالك [و/1077] نيب قَّرف هي
 : هل تلقف .دوعسم نبا ثيدح : :لاق ؟ هخسأت امو : :تلقف حوسنم هنكلو- ,تباث نيديلا 1

 : ثيدح ىف ظفحي سيلأ :هل تلقو . .معن :لاق ؟ امهنم ٌرخآلا ,ناثيدحلا فلتخا اذإ خسانلاو

 ا ءاتف ىف ىلصي هتدجوف” :لاق ةكمب ِهَلِلك ىبنلا ىلع رم دوعسم نبا نأ : :اذه دوعسم نبا

 )١( ح دواد وبأو ,ىدنكلا جيدح نب: ةيواعم ثيدح ءدنسملا )٠١70( ىف وهسلا :عماجلا ىف ىذمرتلاو .

 ةالصلا ١ ق ةياصالا) ىف« ,هنع هللا ىصر ,جيدح نب ب ةيواعم رظناو ات بابلا ىف ,ىئاسنلاو (ةضراعلا عم/

 هارتط خالك وأ 4 (. 1

 . «نيتناق مق اوُموقوإ# باب ةرقبلا ةروس .ريسفتلا ىفو ,ةالصلا ىف مالكلا نم ىبني ام باب ىف .ىراخبلا (1)
 : نم ناك ام خسنو ةالضلا ىف مالكلا ميرحت باب .دجاسملا باتك ىف ملسمو (1؟8/8 28/1 ىرابلا حتف) ةيآلا

 ..ةضراعلا عم 55١/؟ ةالصلا ىف مالكلا خسن ىف ءاج ام :ىذمرتلاو (0195/7506)ح .هتحابإ



 : م نوتملاب قّلعتملا خيراتلا :نيعبس ىفوملا عونلا

 ةنيدملا ىلإ زجاه مث ةكم ىلإ عجر مث ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه دوعسم نبا نأو “ةبعكلا
 لبق ةكمب لكك ىبنلا ىلع دوعسم نبا مدقم ناك اذإف : :هل تلقف .ىلب :لاقف ؟اًردب دهشو

 ء.هدجسم رخؤم ىف اًعذج قأ لَو ىبنلا نأ ىوري نصح نب نارمع ناك مث ,ةرجهلا

 :تلق .ىلب :لاق ؟ةكم نم هترجه دعب الإ هدجسم ىف لص م كي ىبنلا نأ ملعت تسلأ

 ,نيديلا ىذ ثيدحل خسانب سيل دوعسم نبا ثيدح نأ ىلع كلدي نارمع ثيدحف

 ةبحص ام ىردأ الف :لاق .“ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىلص” :لوقي ةريرهوبأو
 .كيلع لكشي ال ىذلا نارمع ثيدح نم ةيافكلا هيف امب انأدب دق :هل تلق ؟ ةريره ىبأ

 ثالث لك ّيبنلا تبحص” :ةريرهوبأ لاقو ,رييخب لك ىبنلا بحص امنإ ةريرهوبأو
 دوعسم نبا مدقم دعب ةكمب ماقأ ام ىوس نينس ةنيدملاب كك ىبنلا ماقأ دقو “اًعبرأوأ َنينس

 .ال :تلق ؟ردبب لوتقملا .هنع متيور ىذلا نيديلا وذ :لاق .ةريره ىبأ ةبحص لبقو

 «نيلامشلا وذ ردبب لوتقملاو ,نيديلا ديدم وأ نيديلا ريصق :لوقيو قاب رخلا هيمسي نارمع

 ."7ءامسألا قفتت امك .ءاًبسا قفاو نوكي نأ هبشي اًنسا ناك نيديلا اذ امهالك ناك ولو

 ىبنلا لاقف ,ةالصلا ىف [و/ا١١] ملكت هنأ ةالصلا ىف «مكحلا نب ةيواعم» ثيدح امأو

 هخيرات «ىعفاشلا» نيبي ملف “مدآ ىنب ؛, مالك نم ٌءىش اهيف حلصي ال هذه انتالص نإ” : هل

 دقف هدعب وأ هعم ناك نإو ,خوسنم وهف نيديلا ىذ رمأ لبق ةيواعم رمأ ناك نإ” :لاق لب

 ىف وهف .ةداعإب رمأ كَ ىبنلا نأ كحي مو ,ةالصلا ىف مرحي مالكلا نأ ٌلهاج وهو ملكت

 .«رثكأ وأ نيديلا ىذ ثيدح لثم

 عم ىلصأ انأ انيب” :هظفل يكمل نب. ةيواعم ثيدح نم «ىعفاشلا» هيلإ راشأ امو

 ,مهراصبأب موقلا ىنامرف ؛هللا كمحري :تلقف .موقلا نم ٌلجر سطع ذإ لكي هللا لوسر

 ش ؛مهذاخفأ ىلع مهيديأب نوبرضي اولعجف ؟ّىلإ نورظنت مكنأش ام !ِهاّيمأ ٌلكثاو :تلقف

 العم ت تيأر ام «ىمأو وه أب للك هللا لوسر ىلبص الف ,تكس ىننوتمصُي مهتيأر الف

 هذه نإ :لاق «ىنمتش 2 الو ىنيرض الو ىنَرهك ام هقناوف .هنم اهيلعت نسحأ هدعب الو هلبق'

 نيديلا ىذ نيب سبل نم عقي' ام ىلإ هبني “...نييلامشلا وذ ردبب لوتقملاو” : ىعفاشلا مامإلا لوق م(

 هيديب لمعي ناك ةرهز ىنب فيلح «ىعازخلا ءةلضن نب. ورمع نب ريمع :نيلامشلا ىذو ,ىملسلا قابرخلا

 اذ سيل هنأ ىلع (754) نيديلا ىذ ةمجرت ىف «ربلا دبع نبا» هين دقو 9١7( باعيتسالا) ردب موي ءاًعيمج

 هيلإ هدنسأ ههنع هللا ىضر مقرأ نب ب ديز ثيدح ىف ىعفاشلا مامإلا مالكو .ةرهز' ىنب فيلح ىعازخلا .نيلامشلا

 .(2ا//7” ىرايلا حتف) هعم رظناو ١48 ١49(. رابتعالا) ىف ىمزاجلا



 حالطصالا نساحم تادايز ١

 . “نآرقلا ةءارقو ريبكتلاو حيبستلا وه امنإ ءسانلا مالك نم ءىش اهيف حلصي ال ةالصلا 0
 .مهو دقف «'ىملسلا مكحلا نب ورمع » هامش نمو .ىئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

 2 د

 :تاخرؤملا ثيداحألا نمو

 اليتق لتق نم” :لاق هيفو.؛نينخ ْماِع كي هلا لوسر عم انجرخ :«ةداتق ىبأ» ثيدح

 ردب موي ناك امل” :لاق «صاقو ىبأ نب دعس» ثيدح امأو "''“هّيلس هلف َدنّيَب هيلع هل

 اندنع اذه :ديبع وبأ لاق .ديعس نب صاعلا ليقو - صاعلا نب ٌديعس تلتق
 .' لتق دقو لب ّيبنلا هب ٌتيتأف ,ةفيتكلا اذ ىمسي ناكو هّفيس تذخأو :لاق  "'ظوفحملا

 ' ىبو تعجرف .ربقلا ىف هقلأف هب ٌبهذا :خكلي ىبنلا لاقف . كلذ لبق ٌريمُع ىخأ |
 , تلزن ىتح اًييرق تزواج امف .ىبلس ٍذَحأو ىخأ لتق نم .هللا الإ هملعي ال ام [و/17]

 .(9«كفيس ذخف بهذا : كي هللا لوسر لاقف..لافتألا ةروس

 )١( راسي نب ءاطعو .ةيواعم نب ريثك هنبا هنع ىور ,هنع هللا ىضر «ىملسلا مكحلا نب ةيواعم» “
 ىبنلا هثعب امنإو ,ةياور هل فرعن الف هنع هللا ىضر ىعاضقلا «مكحلا نب ورمع» امأو (141 باعيتسالا) ٠

 .(باعيتسالا) نيقلا ىنب ىلع ًالماع ملسو هيلع هللا. ىلص ْ
 ' ميرحت باب .دجاسملا ىف -هيلع ةلباقملاو  ملسم هجرخأ ,هنع هللا ىضر .مكحلا نب ةيواعم ثيدحو

 (970 ح) .ةالصلا ىف سطاغلا تيمشت ىف دواد وبأو (770//0737) هتحابإ نم ناك ام خسنو ةالصلا ىف مالكلا
 :راثآلا ىناعم حرش) ىف بابلا رظناو .رهنلا :رهقلاو )١7/5( ةالّصلا ىف مالكلا ىف ىئاسنلاو
 .(54١-57١؟ ىمزاحلل رابتعالاو ,4095 --

 ىف (ىراخبلا) :نيحيحصلاو ١8( ح) لفنلا ىف بلسلا ىف ءاج ام :أطوملا نم داهجلا باتك ىف (؟)

 .ليتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا ىف (ملسم)و .هبلس هلف اليتق لتق نمو سمخي مل نم باب
 ,/8 0/8 فنألا ضورلا) - لاومألا هباتك ىف  مالس نب مساقلا .ديبع ىبأ نع ىليهسلا هاكح ()

 . نب صاعلا لتاق ىف اوفلتخا امنإو (717/7 ةيماشهلا) ةريسلاب ,ردب موي شيرق ىلتق ىف قاحسإ نباو "4
 هنبا امأو (١؟5/ ضورلا) ؟ورمع نب بعك وأ ءبلاط ىبأ نب ىلع وأ ءصاقو ىبأ نب دعس :ىومألا ديعس

 ىفوت ءعامجإب ةيؤر هلو ءريثك دنع ةباحصلا ىف دودعمف «ىومألا نامثع وبأ ,ديعس نب صاعلا نب ديعس»
 فحصملا ةباتكل بدن نمم ناكو .ةباحصلا رابك نعو ءالسرم هنع ىورو نينس عست ديعسلو علك هلا لوسر
 . ,ةيواعمل ةنيدملاو نامثعل ةفوكلا ىلوو ءاهحتفف ناتسربط ازغو .ِِلَي هللا لوسرب ةجهل مههبشأ ناكو» ىنامثعلا

 | .(بيذهتلا بيذهتو .ةباصإلا) نيتس ةنس لبق ىفوتو .مهنع“ هللا ىضر
 , 2٠١( ب "94 مئانغلا) رابتعالا ىف ىمزاحلا) عم ١614/5-١66( :ىرابلا حتف) ىف هجيرخت رظنا (9)

 .(3719 357/١ راثآلا ىناعم .حرشو



 نسوا نوتملاب قلعتملا خيراتلا : نيعبس قوما عوتلا

 :ةخرؤملا ثيداحألا م

 9 0 . بان ىذ : ع لكأ نعو

 نعو ءربيخ موي ةعتملا حاكن نع ىهن لَك ىبنلا نأ” :هنع هللا ىضر ىلع ثيدحو
 ..""“ةيلهألا رمحلا موحل

 ,نارينلا سانلا دقوأف ءربيخ موي ةصمخم انتباصأ” :لاق ,عوكألا نب ةملس ثيدحو
 اهيف ام اوقيرهأ :لاق .ةيلهألا رمحلا ىلع :اولاق ؟نارينلا هذه ام : كك ىبنلا لاقف

 :لاق .؟اهلسغنو اهيف ام قيرهن ال وأ هللا لوسر اي :لجر لاقف .رودقلا اورسكاو
 فق 01
 .٠ «“كاذوا

 , موحل نع ىبنو ليخلا َموحل ربيخ موي ٍكي هللا لوسر انمَعْطَأ” :رباج ثيدحو

 ىف نذأو ,رمحلا موحل نع ربيخ موي دلل هللا لوسر ىهنأ :هل ,ةياور ىفو “رمحلا
 0: .(«ليخلا

 ا

 : ,امايق هفلخ سانلا ةالصو ءادعاق ُهتالص :هتوم ضرم ىف كي هللا لوسر هلعف اممو

 عابسلا نم بان ىذ لك نع و هلا لوسر ىهن » ظفلب .ملسم حيحص نم حئابدلاو ديصلا ك ىف )5(

 000 _ )1555/١3(. ريطلا نم بان ىذ لكو

 لاا ىرابلا تف) عم عم .رييخ . ىزاغملا ىف  ىراخبلا : : -«ةيسنإلا رمحلا» : ةياور ىفو - هيلع قفتم (')

 )4١(. ح :ةعتملا .حاكن :أطوملاو .كلام مامإلا قيرط نم (ملسم)و .ديصلا ك ىفو

 . ”:ىزاغملا ىفو .قاقّزلا قرخت وأ رمخلا اهيف ىتلا ناندلا رّسكت له باب :ملاظملا ىف ىراخبلا (؟)
 ثلا محل لكأ ميرخت باب ,حئابذلاو ديصلا ىف (ملسم)و ١107/7( ىرابلا حتف) سوجملا ةينآ باب ءربيخ

 .ةيسنإلا ١

 مقسم حيحص نم حئابذلاو ديصلا ك ئف .«ليخلا َربيخ َنمز انلكأ» ظفلب .هنع هللا ىضر رباج ثيدح (4)

 :ىرابلا حتف) عم ربيخ .ىزاغملا :ىراخبلا ىفو )١118١/95( هيف ءىرخألا ةياورلابو /194١737( ح)

 7٠-8 5١(. :) ىمزاحلل رابتعالا ىفو )٠١7/4-١6١١( ىواحطلةهراثآلا ىناعم حرش ىف بابلا رظناو ("8/07

 سانلا متأيو مامإلاب متأي لجرلا :ِلكك هتوم ضرم ىف اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتم (0) 1

 ىلصي نم ءرذع هل ضرع اذإ مانإلا فالختسا :باب .ةالصلا ىف ملسمو "/١8١( ىرابلا متف) مومأملاب |

 .(01 حا سلاج وهو مامإلا ةالص .ةعامجلا ةالص :أطوملا عم .( 68/6 2 سانلاي



 حالطصالا .نساحم تادايز ,,”

 م

 هقش شف سرف نع ِهَي هللا لوسر طقس” :«سنأ» ثيدح نع: رخأتم وهو
 ةالصلا ىضق املف .اًدوعق انيلصف اًدعاق انب ىلصف ةالصلا ترضحف .هيلع انلخدف .نميألا
 ءاوعفاؤلف عفر اذإو ءاوعكراف عكر اذإو اوربكف رّبك اذإ :هب' متؤيل مامإلا لعج امنإ :لاق

 اذإو ءاودجساف دجس اذإو .دمحلا كلو انبر :اولوقف هدمح نمل هللا عمس :لاق اذإو

 نكلو ("'نيحيحصلا) ىف تباث ثيدحلا “نوعمجأ اًدوعق اولصق | 27 ىلص .

 ىف رظنلا نم رهظ ام ىضتقمب .نيرمألا ٌّرْخآ توملا ٠ ضرم ُثيدح - ط1

 ."!امهنع هللا ىضر «ةثراح نب ديز نب ةماسأ»ل هديب 5 ىبنلا هدقع ءاول رخآو |

 ."7“نيميلا كلمب ةيصولاو .هللا اوقتا“ :ِك هتافو ضرم ىف همالك رخآ نم ناكو
 .0«ىلعألا قيفرلا ىف“ :هرخآو

 ان ني ا ٠ ا

 .نيّيلع ىف مهياتك نيذلا نيقتملا نم هللا انلعج

 هلامو هلاح ىف هل حلصأ نمم هللا انلعج .هلاونم ىلع جسنيل جذومنألا اذه انركذ دقو

 .نيمآ .هلاعفأو هلاوقأ ىف هددسو .هلامعأ ىف ريخلا رثكدا

 ىلص اذإو” ظفلبو (211/770) مامإلاب مومأملا مامتئا باب : ةالصلا ىف ملسم ظفل اذهو .هيلع قفتم 50
 ىديمحلا لاق» :هدعب لقنو .ىراخبلا حيحص نم ناذألا باتك ىف «نوعمجأ اسولج اولصق اسلاج
 ٍدِلط ىبنلا .كلذ دعب ىلص مث .ميدقلا هضرم ىف وه “اًسولج اوُلصف اسلاج ىلص اذإ” :هلوق:- ركب وبأ -
 ىرابلا حتف) «ِهَك يبنلا لعف نم رخآلاف ٍرِخآلاب ذخؤي امنإو .دوعقلاب مهرمأي مل اًمايق هفلخ سانلاو اسلاج
 3 ا

 ىلا هضرم ىف ءامهنع هلا ىضر .ديز نب ةماسأ كك ىبنلا ثعب باب ,ىزاغملا :ىراخبلا حيحص ()
 دعس نيب .تاقبطو (؟4/١59 ةيماشهلا) : قاحسا نبال ةيوبنلا ةريسلاو ٠( <,ى/م ىرابلا حتف عم) هيف ىفوت

 .(نديل ط داتر/ل؟)

 ل  ىرابلا حتف عم ,هتافوو ىلسو هيلع هللا ىلص هضرم) ىف .ىراخبلا حيحص قفز
 هجرخأ «ىلعألا قيفرلا ىف :لوقي لعج © ىبنلا ضرم امل» :اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم (4)

 ,لِكيَو ىبنلا هب ملكت ام رخآ باب ىف مث هتافوو لَو ىبنلا ضرم باب .ئزاغملا :ىف ءقرط ةدع نم ىراخبلا
 رظناو 0 د 9١/4 2,٠١6 :ىرابلا حتف .«ىلعألا قيفرلا مهللا :اهب ملكت. ةملك رخآ ناكف» ٍظفلب
 1 .( 0/5 ةيماشهلا,



 4١/ نوتملاب قّلعتملا خيراتلا :نيعبس ىنوملا عونلا

 انبسحو ؛نيدلا موي ىلإ ةالص .نيتناقلا هلآو انيبن ىلع ةالصلاو .نيملاعلا بر هل دمحلاو
 ش .ليكولا معنو هللا

 د د د

 0 :هتروص هذه هدادمو ةخسنلا بتاك ملقب ,عامسلاو ةءارقلا حيحصقي دييقت ,ةقاخلا دعب ١

 خيش ةمالعلا فينصت (حالصلا نبا باتك نيمضتو حالطصالا نساحم باتك) من

 - :ماشلاو رصم ظفاح مالسإلا

 نيمآ .ىلاعت هللا هاقبأ .ىعفاشلا ىنيقلبلا رمع نيدلا جارس

 .جارس مالسإلا خيش انِخيشو انديسو انالوم .هفلؤم ىلع ةءارق هاهنأ» [و/175]

 تبسلا ةليل كلذو .ةيفاعو ريخ ىف هئاقب لوطب نيملسملا هلا عتمأ .نيدلاو ايندلا
 ,نيدلا ءاهب ةراحب اهأشنأ ىتلا هتسردمب .ةئامعبسو نيعست ةنس ةدعقلا ىذ رهش نيرشع

 «.ىلبتحلا ملاس نب دمحم نب دمحم :هنم ىلاعت هللا ليقت

 :هتروص ام .ىيقلبلا مامإلا ءفنصملا طخب هيلي.

 هأرقف .هاهنأ باتكلا اذهل هنأب .هالعأ هّطخ عضو نم رو قدص)

 ردص نيملسملا ىتفم ملاعلا خيشلا وهو .ّىدل هققحو ىلع

 نيدلا حالص» نيربتعملا لامج «نيبلاطلا ديفم .نيسردملا

 . .هموهفمو هقوطنم نم هيدبي امو .همولعب ىلاعت هللا عفن « ىلبنحلا

 . .هتياور ىنعو ىل زوجي امو ٌباتكلا اذه ىنع يوري نأ هل تنْدَأَو

 (.اًملسمو ايلصمو ادماح «ىنيقلبلا رمع بتكو .هطرشب .
 هد دع

 , حالصلا نبا ةمدقم نم ةعبطلا هذه همركو نمو ىلاعت هللا نوعي تمت

 .نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو حالطصالا نساحو
 ةديدجلا رصم

 ه١٠4١ ةجحلا ىذ ىف
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 ىاجرجلا / 5١8 :مساقلا وبأ .,نودنبآلا

 ليزن دنسملا ظفاحلا ميهاربإ نب هللا دبع

 ده 758 - دادغب

 نيسحلا نب دمحم / ١ :ركب وبأ .ىرجآلا

 .- هيقفلا ىعفاشلا ىدادغبلا هلا دبع نب
 مه 3٠٠

 :ركب وبأ .ميهاربإ نب رمع ظفاحلا ,ناذآلا وبأ

 .(س) ه 597 - ىدادغبلا / هاله

 - رشب نب نسحلا مساقلاوبأ / 0515 :ىدمآلا
 اه 7

 ريمغ نب حلاص نب / ١9 :سنأ نع «نابأ
 - ىندملا ركب وبأ .ءالو .ىميتلا ىشرقلا
 .(س م خب) ه6

 5-5 :ىعبرلا ىِريَرُجلا - بلغت نب نابأ
 :ه ١4١ - ءئراقلا وكلا ديعس وبأ /

 ,تاغم)

 - ىرصيلا ىراصتألا / 709 .:ةعمص نب نايأ

 ش .(س م خب) ه6

 :ىومألا ىشرقلا نافع نب .نامثع نب نابأ

 ه ٠١6 - ىعباتلا ىندملا هيقفلا / 7

 0 .(2 م خب)
 راثيد وأ زو ريف / ١١08 : شايع ىبأ نب نابأ

 ىرصبلا ليعامسإ وبأ .مهالوم ,ىدبعلا
 ش ش .(د) ىعباتلا

 تايعابر ىف/ 547 :رضخلا ,ىمشاهلا نابأ نبا

 .ولعلا ىف اهب دتعي ال مكاحلل

 ديزي وبأ .راطعلا 1 :ديزي نب نابأ

 .(س تدم خ) ظفاحلا ىرصبلا

 .717// :هلئاوأو .مالسلا هيلع ,ميهاربإ

 ديناسألا حصأ ىف ةمقلع نع .ىعخنلا ميهاربإ

 .ىعخنلا ديزي نب ميهاربإ )١65(-

 . )١165(- ثراحلا نب ماه نع .ميهاريإ

 .ىعخنلا ديزي نب ميهاربا

 هللا ديبع نب ةحلط نب / :دمح نب ميهاربإ
 دسأ .ىعباتلا ىندملا قاحسإ وبأ .ىميتلا

 .([غ مخب) اها١٠١١ - شيرق

 .ىلجعلا روصنم نب / 279 :مهدأ نب ميهاربإ

 ظفاحلا ىماشلا ىخلبلا قاحسإ وبأ

 ,فيرعت ديزمل / لئام طخب ةزيمم ةفاضإ عم .نساحملاو ةمدقملا ىنتم ىف اهدورو قبط ءانه مالعألا درت #

 ٍطنبلاب عوبطملا مقرلاو .اهوحنو ىنكلا ىف هيلإ فاضملاب مجعملا فورح ىلع اهبيترت قسن ىف ريتعيو .مالعألاب

 .ناتطرشلاو .اعم نينتملا ىف هدودو ىلإ ريشي «مقرلا قوف ريغص ؟ ددعو .نساحملا نتم ىلإ ريشي دوسألا
 تامالعف ؛مجارتلا رخاوأ ءاجهلا فورح امأو .ةمدقملا ىلع ,نساحملا تادايز ىف تاحفصلا ماقرأل // ناتلئاملا

 .بيذهتلا بيهذت ةصالخو بيذهتلا بيذهتو لامكلا بيذهت ىف ةاورلا
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 غك0000يمتتتتكتثثظكككثخخ ايامي يمي م ام م 11دك

 .(تخب) ه ١71 - دهازلا

 6١ :ىناهبصألا ةمرأ نب ميهاربإ

 .دادغيب ه 557 - ظفاحلا قاحسإ وبأ /

 :ىف - ىنيفيرصلا رهزألا نب دمحم نب ميهاربإ
 .ىنيفيرصلا

 017 لال :ىبرحلا ,قاحسإ نب .ميهاربإ

 ربحلا مامإلا .ريشب نب / 3١

 .دادغيب ه 586 - ظفاحلا قاحسإ وبا

 ميهاربإ نب / 260177//59377 : دعس نب ميهاريإ

 ,ىرهزلا فوع نب نمحر لا دبع نب
 .(ع) ه 187.- ىندملا قاحسإ وبأ

 ١4" :ىرهوجمللا ديعس نب ميهاريإ

 - دتسملا ظفاحلا ىدادغبلا قاحسإ وبأ /

 .(غم) ه6

 :ملو نيعباتلا نم دودعم / روعألا ىقوكلا /
 ' .(2م) ةباحص نم عمسي

 نب / "15 // ١4! :نامهط نب ميهاربإ

 - ةكم مث روباسين ليزن ىو رطلا بيعش

 .(ع) ه4

 ١ 3284 // ىّرَئاسلا سايعلا ىبأ نب ميهاربإ

 .(س) :ىدادغبلا قاحسإ وبأ /

 5484 :ىرذعلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ

 هللا ىلص ىبنلا نع ىور .ىقشمدلا /

 .ةبحص هل. تسيلو ملسو هيلع

 ىف - 61١ :فوع نب نمحر لا دبع نب ميهاربإ

 .ةاورلا ةعبرألا نيعباتلا هتوخإ

 .ىرهزلا دمحم وبأ وأ قاحسإ وبأ /

 ه1 -ةقشثلا ىعباتلا ندملا
 ١ .(ِق سدمخ)

 نب هللادبع هيف لاقيو - هللادبع نب ميهاريإ

 نب ميهاربإ :هيف باوصلاو - ميهاربإ

 ىب فيلح ىنانكلا /ظراق نب هللادبع

 'ظفاحلا ىعباتلا / هالو ,ةال6 :ةرهز

 .(س تدم خب)'

 / 7074 // ىجكلا هللا دبع نب ميهاربإ

 .ه 5917 - ظفاحلا ىرصبلا ملسم وبأ

 متاح نب / .ىورملا هللا ديع نب ميهاربإ

 ه 54 - دادغب ليزن هللاديع وبا

 7174 :ىكمربلا دمحأ نب رمع نب ميهاربإ

 - دنسملا ظفاحلا ىدادغبلا قاحسإ وبأ /

 ا ش .ه 060

 61 :ىناقلاطلا ىسيع نبا ميهاريإ

 نب «ءقاحسإ نب .ميهاربإ قاحسإ وبأ/

 -ورم ليزن مهالوم .ىنانبلا ىسيع

 .(د قم) هه ٠6<

 نإ هقفلا ىف مدقملا ,ىعفاشلا دمحم نب ميهاريإ

 .  قاحسإوبأ- 45غ :لوصألاو

 .قييارفسألا

 ىعخنلا < (447) ةمقلع نع ميهاربإ

 ليلفإلا نبا<مساقلاوبأ .دمحم نب ميهاربإ

 8١*" :ىروغللا

 ..ىميتلا ميهاربإ ءشمعألا نع (”9) ميهاريإ

 دمحم نب ميهاربإ .ىندملا قاحسإ وبأ /

 :(غمخب) ه ١٠١ - شيرق دسأ .ظفاحلا

 ْ 59 :قيتعلا دمحم نب ميهاربإ

 ٠7١6 // دواد وبأ هنع .ناورم نب ميهاريإ
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 ىدسألا ناسح نب دمحم نب / ىرطاطلا
 .( د ) هنعو هيبأ نع .ىقشمدلا

 / ىدسألا ىمازجحلا رذنملا نب ميهاربإ

 هدم »8 - قدملا قاتحسإوبأ

 1 .(ق سز غ)

 ديزي نب ميهاربإ - ىعخنلا ميهاربإ

 :ةملس هوبأو .همأ ىه ؛ةساره نب ميهاربإ

 روعألا ىنابيشلا ىفوكلا قاحسإ وبأ
 ش .(تخ)

 زونلا بعش ليزن .ىزوخلا ديزي نب ميهاربإ
 نينمؤملا ريمأ ىلوم / .750 ١88, :ةكمب

 ىكملا ىعباتلا ,زيزعلا دبع نب رمع
 (س ت)

 وه 154 :ثراحلا نب ماه نع ,ميهاربإ

 .ىعخنلا

 ,؟81 ىعخنلا وه 2غ" :ةمقلع نع ميهاريإ

 كالا لحال ,لطال ىككك كك فحخغ

 نارمع وبأ / سيق نب ديزي نب ميهاربإ <
 ه10 - ظفاحلا هيقفلا ىعباتلا ىفوكلا
 .(عل

 - قاحسإ نب - بوقعي نب ميهاربإ
 بوقعي وبأ .ىدعسلا/4١1 :ىناجزوجلا
 .(س تد) ه 709 :قشمد ليزن ظفاحلا

 نع .ىعباتلا/ "078 :ىسنعلا ضيبألا وبأ
 . .(س) ه 484 - هتيتكب فرع .سنأ

 ىلص هتينكب فورعم 004 ,مارح مأ نب بأ وبأ
 ةباحصلا نم تام نم رخآو .نيتلبقلا ىلإ
 بيبر ,ىراصنألا هتادبع وهو / نيطسلفب
 .(قد) تماصلا نب ةدابع

 :رصم لزن ىباحص ؛ةرامغ نب نبأ

 .(ق سد) / 9

 لعيفطلا وبأو رذنملا وبأ ءبعك نب ف
 ,1339 34١ 7586 :ىجرزخلا ىراصنألا

 باتك نم .ءارقلا ديس/ 095 5

 38٠. // (ع) ىحولا

 ,.446 :ةباحصلا ىف فنصملا ريثألا نبا
 ريثألا نب ىلع نسحلاوبأ نيدلا زع/297
 ه.70 - خرؤملا ىرزجلا ىناييشلا

 .ةباغلا دسأو ,خيراتلا :هل <

 نب/0577 :ىيحي همسأو بقل .ىدنكلا حلجألا

 ةبعش هنعو ىبعشلا نع .ىفوكلا هتلادبع

 .رهسم نب ىلعو
 ,ه3* :ىباحصلا ىنادمحلا َناّيْجُع نب دمجأ

4 

 لصاو - (؟995) بدحألا

 نب نيسح نب دمحم/ 01! :رشع دحأ ىبأ نبا
 نم ظفاحلا ىسلدنألا ىراصنألا دمحأ

 :ىلع ىوَيأ باحصأو .ةيرملا لهأ
 .ه.0787 - ىناسغلاو .ىفدصلا

 ىف فلتخم مهر وبأ 5 ديسأ نب باّرحأ

 .(ق سد) هتبحص

 ىكمربلا دمحأ نب رمع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 د97 :دنسملا ظفاحلا ىدادغبلا

 ٠ .(هاعم )85١-

 :هيقفلا ذاتسألا .ىنييارفسألا قاحسإ وبأ

 نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ/5١2
 لوصألا ىف مدقملا ىعفاشلا نارهم

 .(ه ئةمد)
 ركبوبأ/77 :ىغْبَصلا قاحسإ نب دمحأ
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 000 يي سس سب ل تب حبيب سلال

 مهتمئأ نم ,ىعفاشلا ىروباسينلا
 له 587 - ناسارخي

 .راجنغ < .ىسوم نب ىسيع «,ىراخبلا دمحأ وبأ

 ,غ317 :386 ل55 714 :ىقهيبلا دمحأ

 0 .ىقهيبلا < غ1

 .3106 47١, :ريبكلا مكاحلا ,ظفاحلا دمحأ وبأ

 ىروباسينلا قاحسإ نب دمحم نب دمحم

 :بتكلا ىف هل - ه 598 - ىسيباركلا

 .ىنكلا باتك

 رصع ىف مهلك ةعبرأ :نادمح نب رفعج نب دمحأ
 مهئابآ ءاسأو مهؤامسأ تقفتا ,دحاو

 .337 - 516 :مهدادجأو

 نع ىوارلا ىدادغبلا ركب وبأ .ىعيطقلا *

 .ها37 / ليثح نب دمحأ نب هللا دبع

 ىقرودلا ركب وبأ / ىرصبلا ىطقسلا *

 - دمحأ نب هللا دبع نع اضيأ ئوري
 .ةئاملا زواجو ه ”

 نب دمحم نب هللا دبع نع ىور .ىرونيد *#

 ىروثلا بحاص ريثك نب دمحم نع نائس

 رباج نب هللا دبغ نع ىور ,ءىسوسرط #

 .(عاّبطلا خيرات) .
 :روباسين ءاملع نم ءبرخ نب دمحأ

 .ىروباسينلا دهازلا هللا دبع وبأ/644

 ليعامسإ نب ميهاربإ نب :نسحلا نب دمحأ

 ةياور ىف - ايطابط نبا :067 - ىولعلا
 ش .اقسن هئابآ" نم ةتس نع

 - 7٠١ :ركب وبأ ىقهيبلا نيسحلا نب دمحأ

 .ىقهيبلا

 ىدعسلا دمحم نب زفعج نب نيسحلا دمحأ وبأ

7 : 

 ا.ام اهلهم روو

 ىف ديعس نب ىنغلا دبع ظفاحلا هنع ىور -

 .(ةباحصلا ىعابر)

 ىلع نب/ 278 :ىروباسينلا نادمح نب دمحأ

 ظفاحلا رفعج وبأ/ىريحلا نانس

 .(ه ال١1

 اضيأ هرظناو ,هللادبعوبأ مامإلا لبنح نبا دمحأ

 27071 5١١, لبتح نب دمحم نب دمحأ ىف

 ل95 دحأ ١815 586 دجأ ٠0١

 قلو قع كعمل اق مام

 اف لا 0 ا

 2479 دجأ عالا ,عالا قتح "عود

 ملال م15 دمحجأ 60١ ,عؤرو عفوا

 0557 دحأ 04١ هلو مغ مالآ

 لتكمم تدمع ته تلا تكل مع

 دجأ 7٠6 // دجأ دحك تكا 504

 هدف ففي يا

 1١6 :ىزارلا ,حابصلا ءجيرس ىبأ نب دمحأ

 ظفاحلا ٌىرنقملا ىلشبنلا رفعج وبأ /

 ٠ (سد خ)
 :لدعملا ,رازبلا ءىروباسينلا ةمّلَس نب دمحأ

 ملسم قيفر .ظفاحلا لضفلا وبأ / 64

 .ه 581 - ةرصيلاو خلب ىلإ هتلحر ىف

 * ىرلا ليزن ىدادغبلا ىزورملا ناميلس نب دمحأ

 .(تخ) اه 71٠٠١ دودح ىف -

 :ناطقلا ناّمِح نب دسأ نب / نانس نب دمحأ

 ظفاحلا ىطساولا رفعجوبأ/ 5٠ ,م".و

 .(ق نك دم خ) اه ه5

 2147 // نانس نب ىلع نب ,ءبيعش نب دمحأ

 .ىئاسنلا - 85

00 0 

 هوت 7 سم نيب نة موسما زر ده ١
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 .نمؤملادبع وبأ/ 247 :ىلمزلا نابيش نب دمحأ
 .ه 145 - ةنييع نبأ نع

 516 :ريبكلا ظفاحلا ىرصملا حلاص نب دمحأ
 نبا رفعجويأ/ .دمحأ 509 ,"اوال 7
 .(متذ خ اه 548 -) ىربطلا

 دمحأ وه 544 ٠١, :ىلجعلا حلاص نبا دمحأ

 ىفوكلا نسحلا وبا حلاص نب هللا دبع نب
 اهيلإ جرخ .برغلا سلبارط ليزن ظفاحلا
 .(ه )-55١ نآرقلا قلخ ةنحم ىف

 «جي رس ىبأ نب دمحأ - ىلشبنلا حابصلا نب دمحأ

 .ةئرقملا رفعج وبأ
 :ىزاريشلا فيفخ نب نمحرلا دبع نب دمحأ

 ىف هل .لاوجلا ظفاحلا ,ركبوبأ / 08
 .ه 40 - (يباقلألا) بتكلا

 نباح 4١7 اهب خويشلا خيش ىدادغبلا

 حالصلا نبا خويش نم (370) ةنيكس

 اها 0

 نبا 777 .ظفاحلا 208 :ىدع نبا .دمحأ وبأ

 .هللا دبع نب ىدع نب هللا دبع / ىدع
 ىف هل - ه 716 - ىناجرجلا ناطقلا نبا

 .(للعلاو .لماكلا) بتكلا
 ىلع وبأ .غ08 ىراصنألا ىلع نب دمحأ

 نكس / ىلع وبأ 044 ,84/ :ىاهبصألا
 خيرات ىف ميعن وبأ هل مجرتو ءروباسين

 . .ناهبصأ

 [.8.:ىلعي وبأ .ىلصوملا ىتثملا نب ىلع نب دمحأ
 ه 7١ - دنسملا بحاص ىميمتلا /

 هل .مدقتم .شفخألا ىرصبلا نارمع نب دمجحأ

 عم < ,”اله :اطوملا بيرغ

 .ةشفاخألا

 نب فسوي نب/ 581 :ىقشمدلا ريمع نب دمحأ
 ماشلا ثدحم اصوج نبا ظفاحلا ,نوراه

 اهلك

 طلتخا - 515 :ىناجرجلا ىفيرطغلا دنحأ وبأ

 مساقلا نب دمحأ نب دمح/ .هرمع رخآ

 فنصم .فيرطغلا نب ىرسلا نب
 .(ه 1//) - ديناسملا ىلع حيحصلا

 :ىوغللا بيدألا ,نيسحلا وبأ ,سراف نب دمحأ
 بتكلا ىف (ملعلا ذخآم) هل ,"4

 - ةغللا سيياقم بحاص .ىزارلا/
 .ىرلاب ه6

 : ظفاحلا ىزارلا دوعسم وبأ . تارفلا نب دمحأ
 - ناهبصأ ليزن ,ىبضلا دللخ نب/ ١7

 .(د) ه ؟'ه04

 دمحم نب هتاديبع/ .586 :*”ىضرفلا دمحأ وبأ

 اهمامإو دادغب خيش .ةئرقملا دمحأ نب
 ءآ .(ه.٠م-)

 نب فلخ نب/ 457 :ىضاقلا لماك نب دمحأ

 - ىدادغبلا ىرجشلا ركب وبأ ,ةرجش
 ه6

 ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم ىناهبصألا دمحأ وبأ
 ىف ميعن وبأ هنع ثدح ..054 :ىضاقلا

 .ناهبصأ خيرات

 :ىرصملا نيدشر نب جاجحلا نب دمحم نب دمحأ

 نع هيبأ نع .ىرهملا جاجحلاوب/4

 هدج

 ذه +05 تايفو ءريعلل ىلوألا تيوكلا ةعوبطم ىف

 .ىبطرقلاب ىضرفلا فحصتءاهسراهفو

 0 ريحم ا دياب ربي 7 رعصلا مبا رهددهم
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 094 :سابعلا .وبأ .لامحلا .دمحم نب دمحأ

 - ىسرنلا نوميم نب دمحم هنع ىوزي -
 ةمجعم ىف - اه 868

 هللا دبع وبأ .ىنابيشلا لبتح نب دمحم نب دمحأ

 مامإلا هيقفلا / ىدادغبلا مث ىزورملا

 - اه 134) راظنلا ةجحلا ظفاحلا

 1597 (دادغبب ه١

 هرظناو .هتافوو هدلوم خيرات 356٠ ,هدج

 نيسحلا وبأ .فاقتحلا دمحم نب دمحأ

 ىراخيلا هنع ىور - 06٠ :ىروباسينلا

 ' ىفوت) .ةنس ١07 امهيتافو نيبو هخيرات .ىف

 .(ه "90 ةنس

 684 :ىدادغبلا :فلخ. ىأ نب دمحم نب دمحأ

 ىف ءىسمحألا ورمع نب نيصح نع ا

 . .ريبكلا همجعمب ىناريطلل دنس

 ١84١ :ىقرلا ديغس نب دمحم نب دمحأ

  ىواديصلا نيسحلا وبأ ,عيمج نبا هنع ثذح -

 همجعم ىف - هغ.1

 .رهاط وبأ .ىندملا نامثع نب دمحم نب دمحأ

 "ا

 ,ليلخ مالغ/7'44 :بلاغ نب دمحم نب دمحأ

 .دهازلا هللادبعوبأ

 7817 :/ ةزمح نب / ىيحي نب دمحم نب دمحأ
 أ

 ' /)5١ ىناذملا هيومح نب#/ رارملا / *دجأوبأ

 هاه

 ىبأ نع هنع ثدح ىراخبلا نإ لاق ىنايجلا نأ نساحملا ىف *

 . ا87آ اخ

 ىلإ ابوستم 0717 0989 خ6 لم

 - :رصمب لاجرلاو ثيدحلاب ةفرعملا لهأ نم -

 ركبوبأ/ 7١05 :ىركبلا رفظملا نب دمحأ

 نبا ركب ىبأ نع ثدح .باصقلا ىميمتلا .

 هخيراتب ةمثيخ ىبأ

 1156 :دنئسملا بحاص ىوغبلا «عينم نب دمجأ

 ليزن دنسملا ظفاحلا .مصألا رفعج وبأ/

 ..(ع) ه 147 - دادغب

 - ىناهبصألا هيودرم نب - ىئسوم نب دجأ

 ريسفتلا بحاص/0-* :ظفاحلا ركب وبأ

 - ىراخبلا ىلع جرختسملاو خيراتلاو

 ده

 ,مكال : ىعدربلا ىجيدربلا نوراه نب دحأ

 فنصملا ةلاخرلا ظفاحلا ركيوبأ /0+

 (ةدرفملا ءامسألا) هل ه7-١ .دادغب ليزن

 .بتكلا ف

 فكل :قاورجلا جاجحلا نب ىيحي نب دمأ

 ىف ميعن وبأ هل مجرت .ثدحملا ىناهبصألا/

 ناهبصأ خيرات

 :بلعُت سابعلاوبأ . «ىيحي نب دحأ

 ةيبرعلا خيش 3 «مهالوم .ابيشلا/ 047

 .٠ ه١

 518 ,081 :نادمح .ىملسلا فسوي نب دحأ

 .ىدزألا ظفاحلا ,ىروباسينلا نسحلاوبأ/

 ىلإ ايملس بسن (قسدم) ه5 -

 نب ورمعوبأ هدفاح كلذكو «مهنم ءهمأ

 ىراخبلا: نإ لاقي :دييقتلا ىف ىذلاو .طورشلا ك ىف ناسغ

 .كتجرخ تئش اّدإ :ةعرازملا ىف طرتشا اذإ :باي ىف لاق

 ليقف.دب عفان نع كلام نع ىندملا ناسغوبأ انث دمحأو يأ انثدح

 باهولا ديع نب دمحم هنإ ليقو ءاذه رارم وه دمحأ ايأ نإ

 1 هنأ ديؤي امم رظنا .ىدنكيبلا فسوي نب دمحم ليقو .ءارفلا

 .7/0١7ىرابلا حتف رارملا



 لاجرلا : مالعألا ليلد <«
 سس سس

 نمر لادبعويأ ورمع ىنأ طبسو ءديجن
 ىملسلا

 ,4948 :ىدعسلا ىميمتلا سيق نب فنحألا
 .ىرصبلا رحب وبأ .ةيواعم نب/ 25

 :ىنايبذلا ىرازفلا/رعاشلا رباج نب رضخألا
 نب دعس نب مارح دلو نم - 4
 ناييذ نب ةرازق نب ىدع

 . :ىرصبلا نارمع نب دمحأ ,ثدحملا شفخألا

 ديعس نب هلادبع وبأ / 0587 0

 ه6. - أطوملا بيرغ هل .ناهلألا

 :نوروهشملا ةاحنلا ةثالثلا شفاخألا

 باطقملا وبأ ربكألا ىوحنلا شفخألا

 هركذ - ديجملا دبع نب ديمحلا ديع

 هخويش نم وهو (باتكلا) ىف هيوبيس

 نب ديعس ,مهرهشأ وهو .طسوألا شنفخألا

 "ه8ال :باتكلا ىوار ةكعسم

 نسحلا وبأ .مهالوم .ىعشاجملا /
 (ها6.0١17-) ىرصبلا

 :ناميلس نب ىلع نسحلا وبأ ,ثلاثلا شفخألا

 نييوحتلا سابعلا ىوبأ بحاص- 41
 (ها6١-) دربملاو بلع

 ,"541 7١5 48٠ :ىنالوخلا سيردإ وبأ
 نب هللا ذئاع /هالك ,505 8
 نيذلا ةياحصلا ءانبأ نم ,ىذوعلا هللا دبع

 هتينكب روهشم لَو هتايح ىف اودلو

 (عاهم١ -)
 ءارلا فرح ىف ,مهروبأ- ١١7 :ىبحرألا

 (ق) دوعسم نبا باحصأ نم - 05

 ,154 :ىبلكلا ةثراح نب / ديز نب ةماسأ

 ' :ىعباتلا فوكلا .ىدوألا ليبحّرش نب مقرأ

 هللا لوسر بح - /غ٠ // 0/7 9

 نم رثكأ هل بحاصلا نب بحاصلا كب

 (ع :ه014 -) ةينك

 .ىثيللا/ 554 .؟48 :ظفاحلا .ديز نب ةماسأ
 ها6١أ - .ىندملا ديز وبأ .مهالوم

 (؛م تخ)

 :ىف هرظنا 045 مطهق نب كلام نب ةماسأ

 ىمرادلا ءارشعلا ىبأ

 774//دلاجي نع ةماسأوبأ

 7/8 // ةصفح ىبأ نب دمحم نع .ةماسأ وبأ

 70. // سنوي نب ليئارسإ نع ةماسأ وبأ

 ىشرقلا ءةماسأ نب دامح/ نايفس نع ةماسأ وبأ

 - ظفاحلا ىفوكلا ةماسأ وبأ ىتثراحلا

 (ع) ه٠

 2,52٠ :راسي نب قاحسإ نب دمحم ءقاحسإ نبا
 موق للا ملل أرحل لكح كحل
 ,مهالوم .ىبلطملا/ ال0١ // 45

 ىزاغملا ىف مامإلا ىدملا هللادبعوبأ

 (4 متخ) ه 70١ :ريسلاو

 2,20١ .هيوهار نبا )١6"( ميهاربإ نب قاحسإ
 26017١- 417 206 :هيوهار نب قاحسإ

 هيوهار نبأ

 557 :ىريدلا .ميهاربإ نب قاحسإ
 ءرمعملا نميلا دنسم ىناعنصلا بوقعيوبأ/

 ها1806 >- قازربللا دبع فنصم ىوار

 7974 :ىكمربلا رمع نب ميهاربإ ,قاجسإ وبأ

 رمع .نب ميهاربإ < ىف
 ركبوبأ هنع- 2١8 :عفان نب دمحأ نب قاحسإ

 ها١8 ةنس ىوتملا /“ىرقملا نب
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ااا
 ميش يس 

 ' اللا لال للا١ ىييارفسألا قاحسإ وبأ

 نب دمحم نب ميهاربإ/ < 2٠١ الل

 ىلونصألا هيقفلا ىعفاشلا ميهاربإ

 ىييارفسألا رظناو ه 2١8 - ملكتملا

 ىبأ نب ىرعشألا ةدرب ىبأ نب قاحسإ وبأ

 ىسوم

 نب ميهاربإ :ىف "97 :ىبرحلا قاحسإ وبأ
 قاحسإ

 نب دمحأ مامإلا مع ,قابيشلا لينح نب قاحسإ
 01١94 : لينح نب دمحم

 284 3م" 30679 :هيوهار نب قاحسإ

 هعابتأو هيوهار نبا :ىف / ١.6

 580١ ةيقاحسإلا

 قاحسإ وبأ 9١7 ١1" :ىعيبسلا قاحسإ وبأ

 ,لرلل ل6 للاظ» قاحسإ وبأ 8

 ورمع .ىفوكلا/ 01/4 5608 :755!5 ع9

 نيعباتلا نايعأ نم ىنادمطلا هللا دبع نب

 - فورعم همساو هتينكب رهتشا : ظافحلا

 هديفحو ءسنوي هنبأ هنع (ع) ه7

 ىعيبسلا :رظناو سنوي نب ليئارسإ

 ىرصب دانسإ ىف - 116 //ديوس نب قأحسإ

 ىسميمتلا ىودعلا .ةريبه نب/ ملسم
 (سدمخ) ه ١1١ - ىعباتلا ىرصبلا

 نب ناميلس ءىفوكلا ىنابيشلا / قاحسإ وبأ
 (ع) ه 154 : ظفاحلا ناميلس ىبأ

 ىلوصألا ىعفاشلا .ءىزاريشلا قاحسإ وبأ
 815 7.0 ,31؟نيدلا لامج :ذاتسألا

 بحاص .فسوي نب ىلع .نب ميهاربإ/

 ه 21 - بذهملا

 ىنيفي رصلا :ىف 47+ :ىنيفيرصلا قاحسإ وبأ

 نب ميهاربإ ,47ا :ىناقلاطلا قاحسإ وبأ

 ٠1/7 ىناقلاطلا ىسيع

 .ىسيع نب .قاحسإ نب ءميهاربإ :ىف

 , حيجن نب/ 584 :عابطلا ىسيع نب قاحسإ

 لزن .عابطلا نب بوقعي وبأ :ىدادغبلا

 بحاص دمحم هوخأو ءماشلا لحاسب هَنَذأ

 (ق س تم) اه6١5 خيراتلا

 غ321 :ةورف ىبأ نب قاحسإ

 ةورف ىبأ نب هللا دبع نب قاحسإ /

 :-هنع هللا ىضر نامثع ىلوم ىندملا

 (قتد) ه14غ

 مث ىفوكلا/ :ظفاحلا ,ىرازفلا قاحسإ وبأ

 نب دمحم نب ميهاربإ .ىصيصملا

 :نصخ نب ةجراخ نب ءامسأ نب ثراحلا

 0 (ع) اهوحن وأ ه1

 ميهاربإ/ 25١ :ظفاحلا ىميجطلا قاحسإ وبأ

 ه١16 - ةرصبلا ثدحم .ىنلع نب

 هتوخإ ىف - 61٠١ :ىلالملا راسي ني قاحسإ

 نب ءاطع وخأ/ :راسي ىنب «نيعباتلا ةتسلا

 ؛نينمؤملا مأ ةنوميم ىلوم ..ىلالهلا راسي

 ءاهقف نم ءاهالوم .راسي نب ناميلسو

 ةعبسلا ةنيدملا
 : ىعيبسلا قاحسإ ىبأ نب / سنوي نب ليئارسإ

 2.585 .ءليئارسإ "غال 318

 ىفوكلا فسوي وبأ/ ليئارسإ // 7١

 - هياحصأ نقتأ نم وهو هّدج نع ,مامإلا

 (ع) ه7

 بحاصلا ةمامأ وبأ/ىراصنألا ةرارز نب دعسأ '

 انا :بيقنلا ىسوأألا
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 ىف دلو/ 009 040غ ىندملا ىراصتألا

 هدج مساب هامسف . ىفطصملا ةايح
 لهس نب دعسأ ىفوت .هتينكب هانكو ,همأل

 ها١٠٠ - اهوحن وأ ةئام ةنس ىندملا
 ماشلاب ةياحصلا نم تام نم رخآ ناكف

 ةمامأ ىبأ :ىف اضيأ هرظناو (ع)
 هيقفلا ىعفاشلا قاحسإ وبأ .ىنييارفسألا

 - 2٠١, 4١١ ,*// :ملكتملا ىلوصألا

 .ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ
 :316 ىعفاشلا دماح وبأ ١71 ىنييارفسإلا

 دماح ىبأ :ىف
 ةناوع بأ ىف :ةناوع وبأ .ىنييارفسإلا
 ىف// ه79 - 078 ىملسألا ةثراح نب ءامسأ

 نب ةثراح ىنب .نييملسألا ةياحصلا هتوخإ

 هللادبع نب ديعس

 برعلا وبأ .مالسلا اهيلع ميهاربإ نب ليعامسإ
 ١17 :// هلئاوأو

 نانسل .ىكلاملا ىضاقلا .قاحسإ نب ليعامسإ
 7 948 :مهمامإو .قارعلاب .كلام باحصأ
 هيقفلا ىكلاملا ىدزألا قاحسإ ويأ/
 (ه185 - )7٠0 ةاضقلا ىضاق

 ىدسألا مسقم نب / ميهاربإ نب ليعامسإ
 يلع نبا ليعامسإ :ىف ؛مهالوم

 وه ,771 77١, :ليعامسإ
 ناله ,لالالا# ,الالا ,'؟٠/0 :ةيمأ نب ليعامسإ

 ىومألا صاعلا نب ديعس نب ورمع نب /

 ه144١1 - فارشألاو ءايلعلا دحأ .ىكملا

 (ع)
 هر 0

 7511 رات ا دك :سيوأ .ىبا نب ليعامسإ

 كوخ

 ىحبصألا هللا دبع وبأ .هللا دبع نب /

 (قتدمخ) ه151- ىندملا

 5017 :رفعج نب ليعامسإ

 ىندملا قاحسإ وبأ ءىقرزلا ريثك ىبأ نب /

 (ع) ه٠18 - ظفاحلا اهئراق

 3868 :هللا دبع وبأ .دلاخ ىبأ نب ليعامسإ

 نم .ىفوكلا ىسمحألا ىلجبلا / 2817/

 (ع) ه174١ - ظافحلا مالعأ

 077 :نمحر لادبع .بئذ ىلأ نب: ليعامسإ
 ىعباتلا ىندملا ىدسألا/ -دمحوخأ -

 (س)

 ٠3717 : ىنطقرادلا خيش .هيقفلا رافصلا ليعامسإ

 هيقفلا .نكسلا نب ريغص نب سنوي نب /
 ىلوصألا

 دسأ ىنبل ةالوم .همأ ىه َةّيَلُع نبا ليعامسإ

 مسقم نب ميهاربإ هونأو / ةيزخ
 3+. 456 :ىدسألا

 ىرصبلا رشب وبأ .مهالوم ,ىشرقلا/
 - تبثتلا ىف ىهتنملا هيلإ ,ءاهقفلا ةناحير

 (ع) ه7

 دامح ىف - ديز نب دامح .ليغامسإ وبأ

 61 :شايع نب ليعامسإ
 ماع ىصمحلا .ةبتع وبأ .ىسنعلا /
 (:ى) اهام5- ماشلا

 :ةىراقلا ركب ىبأ نب مساقلا ىنأ نب ليعامسإ

 بنيز هنع - ىرويباسينلا/ 6

 ىف - حالصلا نبا خويش نم: .ةيرعشلا
 - غ9 9) هيلاوع نم ثيدحل دنس

 ْ (همالا

 677 :ىنارعشلا لضفلا نب دمحم نب ليعامسإ



 دهازلا دباعلا ىروباسيتلا نسحلا وبأ /

 دمحم ىبأ هدج نع ه1 - ظفاحلا

 -ه 1601 - ىنارعشلا دمحم نب لضفلا

 :418 :ورمع وبأ ىمّلسلا ديجن نب ليعامسإ

 ةيفوصلا خنيش .ءىروباسينلا/ 0

 ه0 - مهتاقبط بحاصو ناسارخب
 ةنس 37 نع

 599 :سنأ نع نابأ نع .ىرصنلا ليعامسإ
 :ىف :210 8٠١, :ركب وبأ .ىليعامسإلا

 ركب ىبأ
 ئىببت 777 :ىرهزلا ىشرقلا ثوغي نب دوسألا

 .ىدنكلا ةبلعت نب ورمع نب دادقملا»

 .هيلإ بسنف
 ؛هنع هللا ىضر .باطخلا نب رمع نع .دوسألا

 لاله نب - 59

 ديزي نب < ىعخنلا دوسألا

 ىعباتلا ىفقثلا ةيراج نب ءالعلا نب دوسألا

 7١١/ :(سم) ىندملا ريبكلا
 :نيعباتلا رابك نم مرضخملا لاله نب دوسألا

 ىفوكلا مالس وبأ .ىبراحملا/ 03# 5١

 (سدمخ) ه44 - .هيقفلا

 نم مرضخم :ىفخنلا سيق نيب ديزي نب دوسألا .
 رابكلا نيعباتلا تاداس

 // دوسألا 18 0415 ما" قالا

 (ع) ظفاحلا هيقفلا ىفوكلا 77 :

 (017) نيمرضخملا نم ورمع نب ريسأ

 , ىف هرظنا :ورمع نب ريَسي :هيف لاقي--
 ءايلا فرح
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  لهأ مامإ ,ىدنكلا نيصح نب ديعس
 (ع) ه ؟0ا/ - هنامز

 دفولا ىف ىباحصلا ذئاع نب رذنملا .جشألا

 جشأ/ 0٠٠ :سيقلا ديعل لوألا
 (س.خب ) سيقلا دبع

 01/8 هدآ :نب ليحارش .ىناعنصلا ثعشألا وبأ

 نم فورعم همساو هتيتكب رهتشا نمم -
 (2مخب) نيعباتلا

 08٠ :دمخم وبأ ىباحصلا .ءسيق نب ثعشألا

 - ةفوكلا ليزن ءىدنكلا بركيدعم نب /

 ىلع مامإلا عم نيفص دهش (ع) ه٠
 ةليل نيعبرأب هدعب ىفوت ءاهنع هللا ىضر

 ىسوم وبأ - غ4 :ىرعشألا

 نب / "67 :زيزعلا دبع نب نيكسم .بهشأ
 ىرصملا رمع وبأ ىرماعلا ىسيقلا دواد

 - كلام مامإلا باحصأ نم هيقفلا

 (سد) ه 6غ

 نب دمحم - ىروباسينلا سابعلا.وبأ .مصألا
 فسوي نب بوقعي

 26٠١ :ىوغللا ىرصبلا ديعس وبأ .ىعمصألا

 نب بيرق نب كلملدبع/ 4

 ه 5١1 - ىلهابلا عمصأ نب كلملادبع

 ش (تاد قم)
 نم هيقفلا زمره نب نمحر لا دبع ء.جرعألا

 للكال ل١ تكتمل ه0 كلام خويش

 ىندملا دواد وبأ .مهالوم ءىمشاطلا/ 06

 ةيردنكسإلاب ه 1١7 - ءىراقلا ىعباتلا

 00 (ع)

 .لهاكلا نارهم نب ناميلس / شمعألا
 /(ع) ه68١ :تيثلا ظفاحلا .مهالوم
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 2 قدر قل ذل فرت شح

 رك // 257

 ىدملا هللا دبع وبأ .ناميلس / ىندملا ّرغألا

 407 :ةريرسه ىبأ بحاص ىعباتلا

 هللاديبعو هللادبع هونب هنع - 6

 (ع) ىرهزلاو .هبردبعو
 :رجاهملا ىباحصلا .ةئيزم ىنب رغأ .ىنزملا رغألا

 ىرعشأللا ةدرب وبأ هنع - 8080 6

 نب ميهاربإ ,ىوغللا مساقلا وبأ ىيلفإلا نبا
 ىسلدتألا ايركز نب/ 758١ :دمحم
 (ه غغ-)

 .بحاصلا ىميمتلا / سباح نب عرقألا
 ىف دهشتسا - 717 ,0ا١ :دمحم وبأ

 .كومريلاب هينب نم ةرشع
 ىلع نع .ىعباتلا .ىميمتلا هللا دبع نب ةنيكأ

 ىبأل ءابآلا عسات - 044 :هنع هللا ىضر

 مهنع ثيدح ىف ىدادغبلا ىميمتلا جرفلا
 .ىلع مامإلا ىلإ ءاقسن

 0.9 :ىراصنألا ةرارز نب دعسأ / ةمامأ وبأ

 ش بيقنلا ىبقعلا /
 - ,409 لهس نب دعسأ .014 ةمامأ وبأ

 ,50.8 0-6 8# 7١6 لهس نب ةمامأ وبأ
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 .// ١869 فينح نب لهس نب دعسأ ةمامأ وبأ

 ها١١٠ - ىراصتألا ىسوألا/ 597

 دعسأ :ىف اضيأ هرظناو (ع)

 نب ىدص .ىباحصلا / ىلهابلا / ةمامأ' وبأ
 ىفوت - ه34 418 017 :نالجع

 (ع) همك ةنس صمحب

 - همأ ليقو هتدج - ةينم نب ىلعي دلاو ,ةيمأ

 ىبأ نب ةيمأ ءناوفص وبأ/ ١5"

 .ىلظنحلا ىميمتلا مامه نب ةديبع

 .ليدلا لاقيو - ىئيللا - ىنانكلا سانأ وبأ

 هال” :هتينكب فرعءىباحصلا

 ىضر سنأ ىلوم .دمحم وخأ ,نيريس نب سنأ

 هللا دبع وبأ / #6 مالا :هنع هللا

 ها8١ - ىعباتلا ىرصبلا ةزمح وبأو

 نيعباتلا ةوخإلا ىف - (ع) ه١ ليقو

 «ني ريس ىنب

 :ىندملا ةرمض وبأ .ىثيللا / ضايع نب سنأ
 (ع) .ةنس 33 نع ه٠. 0“

 ىراصنألا رضنلا نب / كلام نب سنأ

 لَو هللا لوسر مدخ ءىباحصلا .ىراجنلا

 وهو .فولألا باحصأ نم .نينس رشع
 ىضر ةباحصلا نم ةرصبلاب تام نم رخآ
 (ع) اهدعب وأ ه١5 - مهنع هللا

 لكر ىءو ناكل لال لور لوك

 لكك اول ركل ىلا ىلا للا

 ىلع لوك لول ىابم لحال ىحم

 'ةضشحللا اهنا شل ضاري اسك قري

 لكلا كلل لكل كال سوح لكلا

 نم 2517 444 21/4 ك6 شم طك
 اتوم مهرخآ 0504 ءاثيدح مهرثكأ

 الإ كها١ؤ م7١ ف*٠١٠ه ةرصبلاب

 ,ةيرصب ديناسأ 5195 33١ // تام

 :ملعلا ةلمح ,هتانبو هينب عم ١ 6٠0.

 "086 ا"

 ديعس نب ىيحي < 0177 :ىراصنألا



 <« لاجرلا : مالعألا ليلد

 ورمع وبأ .ورمع نب نمح لا دبع : ىعازوألا

 عازوألا ىف لزن - ماشلا لهأ هيقف مامإلا

 ,557 (ع) ه ١٠١7 ت مهيلإ بسنف

 لكل لوألا لعل للخو ىكاك للككك

 هزل 408 444 ل ولو

 56٠.١ تكال م56 كلام مامإلا عم جبدت

 خيرات .ةعوبتملا بهاذملا باحصأ عم

 .,/551//18/ هتافوو هدلوم

 ءارعش ةثالث ىف .رعاشلا ءنعم نب سوأ

 ةنس نيتس ةيلهاجلا ىف اورمع .نيمرضخم

 544 :اهلثم مالسإلا ىفو

 ' ءامسألا نم ىعباتلا .ىلجبلا ورمع نب طسوأ

 - ةقث مرضخم ىصمحلا / ه5 :تادرفملا

 ديع / ىرهزلا نع ؟47 :ىندملا سيوأ وبأ

 نب لييعامسإ دلاو .:ىحبصألا :رماع ىبأ

 - هنيا هنعو ىرهزلا نع .سيوأ ىبأ
 (غم) ده 868

 ىحبصألا سيوأ نب هللا دبع نب هللا دبع

 نع .ىندملا سيوأ ىبأ نب هللا دبع وبأ

 ه 17؟7- ديمحلادبع هيخأو كلام هلاخ

 0 (قتدمخل
 611 017 :نيعباتلا لضفأ .ىنَرقلا سيرا

 عم نيفص دهش .ىجحذملا رماع نب / '

 اههنع هللا ىضر .ىلع مامإلا
 نارمع وبأ ىشبحلا / 0054 :لبات نب نميأ

 نالقسع ليزنت .ىعباتلا ىكملا

 0 (قستخ)

 نع - 5846-5802 // قاحسإ نب بويأ

 - / ىرماسلا سابغلا ىبأ نب ميهاربإ

 - ةلمرلا ليزن ىدادغبلا ناميلسوبأ
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 044 - 58؟//ءالم ,488 :بويأ وبأ

 قدملا ىراصنألا / هتينكب روهشف

 ىبقعلا بيلك نب ديز نب دلاخ .ءبحاصلا

 (ع) ه ه1 - ىردبلا
 نع بويا 230 797 "085 :ىنايتخسلا بويا

 501 : عفان

 64١ - 089 :ىعباتلا ناسيك ةميمت ىبأ نب -

 هيقفلا ىرصبلا ىزنعلا ركب وبأ /
 (ع) ه ١١ - ظفاحلا

 نب ناميلس .ءىقشمدلا بويا وبأ

 نب ىسيع نب / 184//نحر لادبع
 (8خم) 77 .ىميمتلا نومي

 ورمع نب / !؟07 :ىشرقلا ىسوم نب بويأ

 ىسوم وبأ .,صاعلا نب ديعس نب.

 (ع) ه ١١8 - ىنوكلا

 (ب)

 :هيقفلا ىكلاملا ديلولا وبأ ىضاقلا .ىجابلا

 ديعس نب فلخ نب ناميلس / 5537 "ع

 ه 7-2 - ةلاحرلا ىلوصألا ظفاحلا

 .ظفاحلا دعس نب دمحم /87١؟ :ىدروابلا

 ها 7٠١ - ةباحصلا“ ىف فنصملا

 ىرصبلا ىربنعلا .تاحتفب ءةدّبع نب ةلاَجُب

 ةئس دعب ىفوت .هيقفلا ىعباتلا / 0+
0 

 (ستدخ) ها



 لاجرلا : مالعألا ليلد 00 701

 ىسلدنألا ىدسألا ىصاعلا نب نايفس رحب وبأ :

 ثدحم/ 787 :ضايع ىضاقلا خيش

 ه 07١ - اهئاملع ةلج نمو ةبطرق
 ٠ دلاخويأ 5864 // ىلوحسلا دعس نب ريجُي

 ىنعالكلا نادعم نب دلاخ نع .ىصمحلا
 :ىراصنألا ةتبح نب دعس وبأ ,ةيواعم نب ريجب
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 بشقلا نب كلام نب هتادبع ةنّيَحُب نبا
 .همأ ىلإ اًيوسنم 255 "2١. :ىباحصلا

 1 افلح .ىدزألا دمحم وبأ /
 نب ليعامسإ نيدمحم هتاديعوبأ .ىراخبلا

 .مالسإ ءالو. ,مهالوم .ىفعجلا ميهاربإ

 عماجلا حيحصلا بحاص ملعلا ظفاحلا

 ,(ه 501- 94١).ريبكلا خيراتلاو

 ملدا "ت١1 ءلول لهق له لال

 ملكت لكل لكأل لكم لكأ لك#

 ل ل ل ل
 وول نىك كوله ثا ل1

 نع ملسم هلأس مدل لكل لم ل

 دمخم 517 .ءسلجملا ةرافك ثيدح دانسإ

 ناحتما 184 ,554"ليعامسإ نب

 ,399 ,39ا/ 395 هظفح نييدادغبلا
 2 7 فلا ل ل

 للا كلا كلكم كلا كلل للف

 مو. مئ5 مهزؤ١ مالا ملكا" ملك

 هلافو خيرات 0١" ,ه9ؤا/ .هالك

 تكتم لكك ,تكال تهمل 3064 .هدلومو

 ,187// .مالسإ ءالو نييفعجلل مهؤالو

 ىلا ع الزل للعم تك تؤ," كحل

 خرؤم .يىسوم نب . ىسيع دما وبا ,ىراخبلا

 راجنغ : عم/ 60 :ىراخب

 هللادبعويأ ,ناميلس نب دمحأ نب دمحم .ىراخبلا

 راجنغ : ىفو/ 086 : ظفاحلا

 زوريف نب ديعس .مهالوم :ىئاطلا ىرتخبلا وبأ

 (ع) ه 87/779 :ىعباتلا
 64! :ىباحصلا .ىعازخلا ءاقرو نب ليدب

 :ىراصتألا ىباحصلا بزاع نب .ءاربلا

 ىندملا ةرامع وبأ ىسوألا ا

 (ع) ه الا ليقو ه ١ ةفوكلا لزنو
 هاه .رعاشلا ىئسعقفلا ئعبر نب ءاربلا

 ىف فلتخم - ىرعشألا/ىسوم ىبأ نب/ةدرب وبأ
 * - ثدحملا ىفوكلا هيقفلا ئعباتلا :هيسا

 ْ (ع) ه ٠غ

 نب دمحأ / ظفاحلا ركب وبأ .184 .ىجيدربلا"

 مكلك ,مك؟ :ىعدربلا حور نب نوراه ٠

 ءامسألا) بتكلا ىف هل - دادغي ليزن /
 اه 0١"7 - (ةدرفملا

 :ىلع وبأ ظفاحلا ,ىدنقرمسلا مث ىنعذربلا ٠ ٠

 نب دمخم "نب ىلع نب نيسحلا 4
 نكس .ىنادمطا ىعذربلا رهاط نب نيسحلا
 هل - ه 2٠١ ةنس هتافو اهيفو هدئقر مس

 بتكلا ىف (مجعملا) ٠ ٠
 044 754 :بحاصلا ىملسألا ةزرب وبأ

 حتفلا دهش ,ىملسألا ديبع نب. ةلضن /

 7(ع) ه 584 ةنس ىفوت اهو ةرصبلا لزنو
 " نبدمحم / 597: ظفاحلا نامثعويأ .قاسربلا

 (ع) ه --7٠١7 ىرصبلا ..نامثع نيركب
 ركبوبأ - ىدادغبلا بيطخلا خيش .ىناقرُبلا

 ْ . ىناقربلا

 'نيدمحم نب هتاديع/ىوارفلا تاكريلاوبأ



 اد لاجرلا : مالعألا ليلد

 .”نوعبرألا هل - 5410 ,؟"ال؛ لضفلا

 :ق هتيب ظافح عم. هرظناو ءاثيدح

 ىوارفلا

 فرح ىف (514) ميهاربإ نب ىسيع ءىكرُبلا
 ا ىسيع :نيعلا

 : 0 8ك

 ىسدقملا دمحوبأ ءىرب نب هللادبع / ىري نبا
 ملع هيلإ ىهتنان /00" :ىرصملا مث

 ه 07 - هنامز ىف ةيبرعلا

 7.٠ :ىرعشألا ةدرب ىبأ نب هللا دبع نب ديرب

 (ع)

 ىملسألا هللادبع نب ِبّيَصحلا نب / ةديرب
 ةباحصلا رخآ 577//7 :بحاصلا

 ناميلس هنبا هنع -(ع) ناسارخب اوم

 نبا ىلوم ىعياتلا/ 0194 :ديعس نب رسب

 (ع) ه ٠٠١ - دياعلا ىندملا .ىمرضحلا

 -8499 554١ 44+ :ةلثاو نع - رْسْب

 ىعباتلا ,ىماشلا ىمرضحلا/هتلاديبع نب رْسْي

 (ع) ظفاحلا

 رشب هيف ليقو ىعباتلا :ىلبدلا نَجْحم نب رسب
 (س) 6

 هللادبع وبأ/ 44١ :ىلجبلا ركب نب رشب

 طايمدب ه ٠٠6 - ظفاحلا ىسينتلا

 3 (قسدخ)

 31١ 7.١ :فلخ نب ركب ء.رشب وبأ

 فلخ"“ نب ركب :ىف

 ىرصبلا دمحم وبأ/8١6 :رازبلا تباث نب رشب

 (قتخ)

 رصن وبأ/646 :ىناحلا ثراحلا نب رشب

 (ت) ه /١141 - ةودقلا دهازلا ىزورملا

 "ىحكلا باتك هل 07١ :ىبالودلا رشب وبأ

 ةملسم نب ديعس نب دمجأ نب دمحم /

 - ظفاحلا قارولا ىزارلا ىراصنألا
 اه 5٠

 68٠١ ىئصمحلا ىملسلا / هللا دبع نب رشب

 ىف - دمحأ نب ليلخلا - 714 :ىنزُّدا رشب وبأ
 | فلتخملاو فلتؤملا

 :ىشاقرلا قحال نب / "؟١7 :لضفملا نب رشب

 ىرصبلا ليعامسإ وبأ .مهالوم
 (ع) ه 187 - ظفاحلا

 نب ىلع / - 0197 :نيسحلا وبأ .نارشُب نبا

 . ىدادغبلا :ىومألا هللا دبع نب دمحم

 اه غ١6٠١ - لدعملا

 -  كلملا دبع مساقلا وبأ ,نارشب نبا

 ىلإ نيبوسنملا ىف - 770 :ةيصاصخلا نب رِيِشَب

 دبعم نب ريشب وه .نولع نإو مهتاهمأ

 بحاصلا ىسودسلا

 هل 809 608 :ىراصنألا دوعسم ىبأ نب رِيِشَي

 ةرحلا موي لتقو هيبأ نع ثدح / .ةيؤر

 (قسدمخ) 0

 وأ ٠٠١ :ىودعلا بعك نب ءاًرغصم ,ريشي

 :مرضخم ءىرصبلا بويأ وبأ / ىرماعلا

 ([خقم)

 ىثراحلا / ٠١//7١8 :راسي نب ريشي

 ىندملا ناسيك وبأ «مهالوم .ىراصنألا

 (ع) ظفاحلا هيقفلا

 فورعم - اا/ :بحاصلا ىرافغلا ةرْضَب وبأ

 8٠١ :ديسلا نبا - ىوغللا ءىسويلُطَبلا

 اه 07١ - ىسلدنألا



 لاجرلا : مالعألا ليلد 1 704

 ىلبنحلا هيقفلا - 06 :ىربكعلا ةطب نبا

 نب نادمح نب دمحم نبدمحم نب هللاديبع/
 ه 7817 - ىربكعلا هلادبع وبأ ,ةطب

 ىقابلادبع نب دمحم حتفلا وبأ / :ىطبلا نبا
 ىدادغبلا ىَطَبلا نب ناميلس نب

 :ىهجلا .ةجعب نب ءردب نب هللادبع نب .ةجعب
 (قس تدق مخ) ظفاحلا ىعباتلا /

 نيعباتلا ةوخإلا ىف .ذاعم هيخأ عم -
 ةاورلا

 :نمحر لادبع نب عينم نب دمحأ ىعينملا ىوغبلا
 - .دادغب ليزن مصألا رفعج وبأ / 6

 (ع) درفتو .نينامثو عبرأ نع ه 44
 316 27١, ,48 ,#"#7 :مساقلا وبأ .ىوغبلا

 نبا .زيزعلا دبع نب دمحم نب هتلادبع/
 .هنع ىور .عينم نب دمحأ رفعج ىلأ تنب
 ٠ قارعلا ثدحم ناكو .دادغبب أشنو دلو

 (ةباحصلا مجعم) هل .ةلحرلا هيلإو

 (مككال - )5١9

 :ةنسلا ىبحم ,1417 :حيباصملا بحاص ىوغبلا
 دمحويأ ةنسلا ىيحم نيدلا نكر / ٠17

 - ءارفلا دوعسم نب نيسحلا .ىوغبلا
 بتكلا ىف هل ,حيبأصملاو ده 0

 نب ىلع/؟0١٠ :ظفاحلا نسحلا وبأ .ىوغبلا

 دنسملا مرحلا خيش نايزرملا نب زيزعلادبع

 ناك هنوكل ىئاسنلا هيف ملكت نومأم ةقث
 ةجاحلاب رذتعاو ثيدحلا ىلع ارجأ ذخأي
 تام - توقلل .مرحلاب رواج وهو .هيلإ
 نيعستو عضب نع اه 581 ةنس

 .ىريمحلا ىعالكلا ,78 :ديلولا نب ةيقب

 ماشلا لهأ نع تبث .ىصمحلا ديجي وبأ /

 (4متخ) ه1917-

 تةقا//هللف لهءال كك ل88 :ركب وبأ

 20 قيدصلا - 78. ل١
 707 ىقهيبلا ٠١, :نيسحلا نب دمحأ ,ركب وبأ

 للم وإلا طول اال :ىقهيبلا ركب وبأ

 ىقهيبلا : ىف "1

 588 ىزاريشلا نمحر لادبع نب دمحأ ركب وبأ
 ه 107 - بتكلا ىف (باقلألا) هل

 بيطتخلا - 040 :ىلع نب دمحأ ركب وبأ

 ىدادغبلا

 ليزن / 204 :ىناهبصألا ىلع نب دمحأ ركب وبأ
 ىنااقربلا ركب ىبأ خويش نم ءروبأسين

 الل 134 197/174 :ىليعامسإلا ركب وبأ
 مالسإلا خيش / "0 1 ١

 سابعلا ني ليعامسإ نب ميهاربإ نب دمحأ
 ,حيحصلا :بتكلا ىف هل ,ظفاحلا ىناجرجلا
 اها” - مجعم او

 هل مامإلا ىوحنلا 77١ :ىرابنألا نبا ركب وبأ

 نب مساقلا نب دمحم / بتكلا ىف (ىفاكلا)

 ةيبرعلا خيش .ةيوارلا ىوغللا راشب

 . (دادغبب ه "58-9

 :ىف (1؟5 )57١, : ظفاحلا ىجيدربلا ركب وبأ

 نوراه نب دجأ

 ىدادغبلا بيطخلا خيش .ىناقربلا ركب وبأ

 . :بلاغ نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ /
 - ظفاحلا هيقفلا ىعفاشلا ىمزراوخلا

 لوس لوألا نوال لكك اهم

 هلل محكم كمال سلال سالك

 ءابلا فرح .رازبلا ىف :راّربلا ركب وبأ



 <08 لاجرلا : مالعألا ليلد

 ورمع وبأ ,ىسيقلا/487 :راكب نب "ركب

 2 *(س) ىرصبلا
 ةمثيخ -ىبأ نبا .19 :ىخيراتلا ركب وبأ

 ظفاحلا ,139 :تباث نب ركب وبأ ظفاحلا
 ٠١4 بيطخلا ركب وبأ 0

 ىدادغبلا بيطخلا :ىف

 دمحم / 29١ : ظفاحلا ىباحجلا - نب - ركب وبأ

 ىدادغبلا ىميمتلا دمحم نب رمع نب

 نم (ه "00 - 584) لصوملا ئضاق

 :ميعن ىأو ,مكاحلاو ىنطقرادلا خويش

 714 :بدحألا شايع نب ثراح' نب ركب وبأ

 ىفوكلا ىدسألا نايح نب لصاو ىلوم -

 ىمزاحلا :ىف :ىمزاحلا ركب وبأ
 هللا دبع هنعو ءرعسم :نع .ءصفح نب ركب وبأ

 ه76 :اهنع هللا ىضر .نيسحلا نب

 نب رمع نب صفح نب هللا دبع /ىندملا

 (ع) ىرهزلا صاقو ىبأ نب دعس

 20 ٠ :ىراخبلا خيش ..ىديمحلا ركب وبأ

 .ىديمحلا :ىف هرظناو 9:5//88

 ىعفاشلا .تباث نب دمحم ءىدنجخلا ركب وبأ

 سردف .ناهبصأ ليزن - 7 :سيئرلا

 ةيعفاشلا خيشو ,ةيماظنلا اهتسردمي

 .ه 187 - سيئرلا

 ةعزخ نبأ :ىف 777 :ةيزخ نب ركب وبأ

 :ىف ال١٠ 3٠١4 :ىدادغبلا بيطخخلا ركب وبأ

 ش ىدادغبلا بيطخلا

 رشب وبأ / 77١//7٠١ :فلخ نب ركب

 .لامكلا بيذهت ىف ىنعي «ىزملا هركذي مه :لاقو (س) ةمالعب

 --قدتخ) هنعو .رهسم نع ىرصبلا
 (ه

 نب ىلع نب دمحأ / 247 :فلخ نب ركب وبأ

 دنسم .ىزاريشلا فلخ نب هللادبع

 نع كردتسملاب ثدح نم رخآو .ناسارخ

 ٠ ل ىلع فينو ه 441 - هللادبع ىبأ مكاحلا

 نب دمحم / 7500 :ىرصبلا دالخ نب ركب وبأ

 اه 599 - ىلهابلا ريثك نب دالخ

 (قسدم)

 1١117 ركب وبأ ىخيراتلا :ةمئثيخ ىبأ نب ركب وبأ
 نب دمحأ /704 .خيراتلا بحاص 6
 :ظفاحلا ىدادغبلا رح نب ريهز

 اه 48
 ,487 ,ال٠4 :ىاتسجسلا دواد ىبأ نب ركب وبأ

 نب ناميلس ذواد ىبأ نب هللادبع / /١

 اه ١5 - ثعشألا

 نب دمحم / مكاحلا هنع 2506 :دواد نب ركب وبأ

 خيش .ىروباسينلا ناميلس نب دواد

 - فنصو فوط .نيثدحملاو .ةيفوصلا

 - تايرهزلاو .باوبألاو خويشلا

 اه 5غ

 خيش 750١. :ىروباسينلا دايز نب ركب وبأ:

 نب دمحم نب هتادبع/هتلادبع ىبأ مكاحلا

 .تبثلا ظفاحلا هيقفلا لصاو نب دايز

 فالتخاو تايهقفلل هنامز ظفحأ

 1 ه 754 - ةباحصلا

 .روصنتم نب دمحم / 18١ :ىناعمسلا ركب وبأ

 «ىناعمسلا :ىف ميركلادبع دعس ىبأ دلاو

 هتيب مالعأ عم
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 دمحم / 006 :دنسملا ظفاحلا ىعفاشلا ركب .وبأ

 ىدادغبلا رازبلا ميهاربإ نب هللا دبع نب

 ىف هل ءةنس 10 نع ه 78# - رمعملا

 (تايناليغلا) بتكلا
 ٠.0 79 :ىفريصلا ىعفاشلا ركب وبأ

 ىدادغبلا هيودبع نب هللادبع نب دمحم /

 رصمب له 77١ - مامإلا ىلوصألا هيقفلا

 .ىعفاشلا ةلاسر حرش هل

 تالا فال“ ,غ0١ :ةبيش ىبأ نبا ركب وبأ

 لال الكل تك تلا ما

 ىبأ نب دمحم نب هللادبع / ل19 4

 ,مهالوم ءىسبعلا نامثع نب ميهاربإ ةبيش
 بحاصو ,مالعألا دحأ .ظفاحلا ىنوكلا

 (قسدمخ) ه 150 - فنصملا

 نب قاحسإ نب دمحم/ 576 :ىناغاصلا ركب وبا

 ليزن ظفاحلا ىناسارخلا ىناغصلا رفعج

 (4م) ه 17١ - دادغب

 ةفاحق ىبأ نب هللادبع ,قيدصلا ركب وبأ

 لوأ «ىميتلا ورمع نب رماع نب نامثع
 ءافلخلا لوأو .ةرشعلا دحأو ملسأ لجر

 دلاو كلك ىفطصملا رهصو .نيدشارلا

 - مهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ

 ,5106 ,531 ,(ع) ةنس 77 نع ه 31

 لاك تدخر ملو كه. فكم
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 نب ىبحي نب دمحم / 410 :ىلوصلا ركب وبأ

 - فنصملا ىسايعلا بتاكلا هللا دبع

 مه 76

 ١6٠١ :ىعفاشلا ىزورملا ىنالديصلا ركب وبأ

 ْ نادمح نب دمحم /

 ماشه نب .ثراحلا نب ءنمحر لا دبع نب ركب وبأ
 همسأ ,01ل١ ,016 07١, ,؟2ا/ : ىعباتلا

 .ىندملا/ نمحر لا دبع وبأ هتينكو ركب وبأ

 :شيرق بهار .ةعبسلا اهئاهقف دحأ
 (ع) اه 5غ

 :ىناتسجسلا هتلادبع ىبأ نب هللا دبع ركب وبأ

 دواد ىبأ نب هتادبع ركبوبأ وه - ١)

 ثعشألا نب ناميلس ىناتسجسلا
 نب روصنم :ىوارفلا معنملا دبع نب ركب وبأ

 .ثالثلا كلا وذ - ىوارفلا ىلاعملا ىبأ
 :ىف أي .حالصلا نبا خويش نم

 هتيب لآ نم ءاهقفلاو ظافحلا عم .ىوارفلا
 نب هتلادبع/ 0179 ,618 :قيتع ىبأ نب ركب وبأ

 نب نمحرلادبع نب دمحم قيتع ىبأ

 (قسمخ) ىعباتلا /ركب ىبأ قيدصلا
 ,ىدسألا طانحلا ىفوكلا/شايع نب ركب وبأ

 ,117 ,014 :مصاع ةءارق ىوار مهالومأ

 همسا ىف فلتخم هتينكب فورعم - 7

 مسا ىلام :لاق هنعو .ًالوق رشع دحأ ىلع

 | / (؟قمخ) ركب ىبأ ريغ
 فلتؤملا نم ,”217 :ئصمحلا شايع نب ركبوبأ

 بيذهتلا ىنك/ ىنكلاو ءامسألا ىف فلتخملاو

 (زييق)

 ,مهالوم ,ىملشسلا شايع نب ركب وبأ

 شايع نب نيسح - 317 :ىئادجابلا
 - ثيدحلا بيرغ فنصم هل .ىقرلا

 دنسم ىوار ظفاحلا ىعيطقلا كلام نب ركب وبأ

 نادمح نب رفعج نب دمحأ- 574 :دمحأ

 ملاعلا 1160 ه "34 :ىدادغبلا كلام نب
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 ”فلتؤملا نم ةعبرأ ىف رم - تاءارقلاب

 ٌىرقم / 577 :ةئرقملا ,دهاحي نب ركب وبأ

 نب ىسوم نب دما مامإلا ,قارعلا

 نينامث نع ه 774 - دهاج نب سابعلا

 ةهةنس

 رسفملا شاقنلا نسحلا نب دمحم ركب وبأ

 نب دمحم ركب وبأ وه - 777 :ٌىرقملا

 هدج ىلإ اًيوسنم هدادغب خيرات ىف .دنس

 :ىف هرظناو به 50١ - اليهجمت سماخلا

 ميما فرح ءنسحلا ني دمحن
 : ىف 010 :مكاحلا خيش دواد نب دمحم ركب وبأ

 ناميلس نب دواد نب دمخم

 5174 :ىراصنألا ىقابلا دبع نب دمحم ركب وبأ
 : دمحم

 :ىراصنألا مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب وبأ'

 همسأ ليقو .دمحم وبأ هتتينك - آلا

 ءاهيضاق .ىندملا ىجرزخلا ركب وبأ .هتينك

 | ليقو ه ١١7 - ظفاحلا هيقفلا ىعباتلا

 (ع) ه 1١

 < 4٠٠ :ىوارفلا ىلاعملا ىبأ نب ركب وبأ

 :ىوارفلا ىدعاصلا معنملا دبع نب ركب وبأ

 ش هرظناو ءحالصلا نبا خويش نم .ءروصنم/

 ىوارفلا ىف

 نب دمحم/ 208 8١4 :ةئرقملا نب ركب وبأ

 ثدحم .مصاع نب ىلع نب ميهاربإ

 اهأ 741١ - ناهبصأ

 نب نسحلا نب دمحم/ 777 :مسقم نبا ركب وبأ

 ىدادغيلا مسقم نب نسحلا نب بوقعي

 اه "08 - اهئرقم ءراطعلا:

 4 :ىوارفلا

 ٠ هرظنا ءثالثلا ىنكلا وذ ,حالصلا نبا خيش -

 ىوارفلا ىف

 هللادبع نب دمحم / "01/8 :ردكنملا نبا ركبوبأ

 ىميتلا ىشرقلا ىّرعلادبع نب ريدملا نب

 . نيعباتلا نايعأ نم - ىندملا هللادبعوبأ

 ْ (ع)ه1٠١.- ظافحلا

 ىندملا ءرمع نبا ىلوم ىودعلا عفان نب ركب وبأ

 (نك تدم) "077 :ىعباتلا

 هنعو 011 ,ىرهزلا نع دواد نب ءلئاو نب ركب

 ىركبلا ىثيللا :دواد نب لئاو هوبأ

 هوبأ قأيو (؟ م) هوبأ هنع ىور .ىفوكلا

 واولا فرح ىف ءلئاو

 (س) ىرصبلا 014 ,017 :طيمسلا نب ريكُي

 .ةباحصلا نم عمسي مو ايعبات دودعم :-

 ٠ :جشألا نب هللا دبع نبإ| ريك ,١7ه, 018

 ةباحصلا نم عمسي مو ايعيات دودعم

 ىدملا هللا دبع وبأ ,مهالوم .ىموزخملا/

 (ع) اه ١١ال - ظفاحلا ىرصملا مث

 ءارفع ىنب ةباحصلا دلاو .ليلاي دبع نب ريكب

 1795 0178 :مهنع هللا ىضر

 نب نيسحلا هللا دبع وبأ 017 077 : ريكي نيا

 - ظفاحلا ىفريصلا ىدادغبلا/ .دحأ

 ةدرفملا ءامسألا ىلع كردتسم هل ه ٠"

 ىجيدربلل

 . ابوسنم ءريكب نب هللا ديع نب ىيحي .ريكب نبا

 ءمهالوم ىموزخملا/ عال :هدج ىلإ

 - ىعباتلا ىرصملا مث ىندملا ايركز وبأ
 (قمخ) ه ١
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 ىسوم ىبأ دلو نم .ىرعشألا لالب وبأ
 هتينك همسا - 6ال1 :ىرعشألا

 ىباحصلا ىفزنملا ثزاحلا نب لالب
 ناك/ 085//87 :نمحر لا ديع وبأ
 هللا ىضر ىفوت.حتفلا موي ةنيزم ءاول هعم

 (8) ه5 ةنس هنع

 ,7845 746 334: نذؤملا لالب ,ةمامح نب لالب .
 -ا///مالسإلا ىف هتيلوأ 146.8

 ىبأ ىللومو خلك هلا لوسر نذؤم ,حابر نب لالب
 نمحر لاديعوبأ ءاهنع هلا ىضر ركب

 (ع) ه ٠١ - ىندملا وزمعوبأو
 لاَمَحلا نسحلا وبأ نادمح نب دمحم نب نانب

 رصم ليزن .ىطساولا/ هوم :دهازلا

 مه 7١1 - ظفاحلا اهخيشو

 نامثع نب/ 087 ىرصبلا راشي نب دمحم ,رادتب
 (ع) ه 201 - ظفاحلا ركب وبأ ,ىدبعلا

 :ىريشقلا ةديح نب ةيواعم نب .ميكح نب زب

 "نعال ,غاو ءاثكح

 نع هيبأ نع ىور .مهئابآ نع ةاورلا ىف -
 (تل) ه 59١ - هنع هنأ ىضر هدج

 هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا بحاص .ىطْيوُبلا
 نب فسوي / 98//797غ8 ,؟ا/١ :هنع
 .ىرصملا بوقعي وبأ .ىشرقلا ىبحي
 دحأو ىعفاشلا مامإلا فلخ ليبنلا هيقفلا
 ىف ىفوت .بهذملا نم ديدجلل ةتسلا ةاورلا
 نآرقلا قلخب انحتمم دادغبب نجسلا
 ها١7ةنس

 ةعيبر نب بهو ءانبأ 5199 ,ةباحصلا .ءاضيب ونب

 ىرهفلا
 نيسحلا نب دمحأ ,ظفاحلا ركب وبأ .ىقهيبلا

 هللادبع ابأ مزل ةجحلا هيقفلا ىعفاشلا/
 ىلع اًعمجي ردصتو فنصو لحرو ءمكاحلا

 :١/4 ل31 (ه 208 -) هعروو هتمامإ
 سوس سول سبأ ىلا ىذا لاق
 كحك ملك كلا ىلا وم محال
 ل6١ 8

 ىقهيبلا ركب وبأو .نيسحلا نب دمحأ :رظنيو

 (ت)

 014 ,316.:ةمثيخ ىبأ نبا ركب وبأ ىخيراتلا

 - ىدادغبلا برح نب ريهز نبدمحأ/
 : .ةنسا 4 نع ه4

 كلملادبع نب دمحم / (208) *ركب وبأ ىخيراتلا
 .ىدادغبلا جارسلا ركيوبأ

 ةماعلا ةزاجإلاب ىور : سابعلا وبأ ,تيتمات نبا
 نب دمحأ/ 775 ىزجسلا تقولا ىبأ نع

 هتافو اهو ةرهاقلا ليزن .رمحم لا

 اه 5601 ةنس

 ليعامسإ نب ىسوم/ 719 11١4. :ىكذوبتلا
 ىزرصبلا ةملسوبأ .ىرقنملا ىميمتلا
 عل + اه 77” - ظفاحلا

 ىفوتو صمح نكس مرصضخأ .ىصمحلا

 -(س) ه ٠١١ - ةيردنكسإلاب

 (/6.+ - ”48/1؟) دادغي خيرات ىف بيطخلا هل مجرت *
 ..ىخيراتلاب فرعيو ؛جارسلا ركب وبأ .كلملادبع نب دمحم»
 «اهلك خيراوتلاب ىنعي ناك هنأل ىخيراتلاب بقل
 (؟١/4١ بابللا) ىف «ىخيراتلا» هلثمو
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سساااا
 هس 

 ؟ا/7 :راوتألا بحاص .ظفاحلا ىبيجُتلا

 ىشيلقإلا دعم نب دمحأ نيدلا باهش/

 بتكلا .ىف هل - (ه 06٠ -)ىسلدنألا

 (راثآلا راونأ)
 «مودي :لاقيو - ىعالكلا حبص نب مودت

 عيبت نع ىور- 051 :ءاتلاي باوصلاو

 ةدرفملا ءاسألا نم امهالكو ,ىعالكلا

 نب ركسع/ 700 :دهازلا ىِبّمْحُنْلا بارت وبأ

 رهنلا ءارو ام خياشم رابك نم .نيصحلا

 (ه ١-52

 نب ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ ظفاحلا ىذمرتلا

 دحأ ءريرضلا ىملسلا كاحضلا نب ةروس

 ءللعلاو ءعماجلا بحاصو ,مالعألا ةمئألا

 2,١77 اه ١4 - ريسفتلاو ءلئامشلاو

 كال ككلحل ىلع اكلك نحو

 لكك دا ىلغا للاكع لحال كاحم

 قكال عك عمال لرب رسج ىو

 331 ,741//.هتافو خيرات 01

 هي ل ا

 .ىذمرتلا ميكحلا :ىف 49١ :ميكحلا ىذمرتلا

 لوصألا رداون هباتكو

 :ىمشاهلا بلطملا دبع نب سابعلا نب مامت

 011 ةاورلا ,ةباحصلا هتوخإ عم/ 0

 نب ىيحي/ دمحو بأ هتينكو ,بقل 0174 : ليم وبأ

 (ع) ىزورملا .مهالوم ىراصنألا حضاو

 متاح وبأ ركنأو نيعم نب ىيحي هقثو -

 ءافعضلا ىف هلاخدإ ىراخبلا ىلع

 :ىمهسلا ىدع نب سيق نب ثراحلا نب ميمت

 تاعامجلا ىف ةباحصلا هتوخإ عم 4

 نب سوأ نب/ 87+ :ىباحصلا :ىرادلا ميت

 اه نب رادلادبع ىنب نم ,ةجراخ
 تيب نكس «ىباحصلا ةيقز وبأ .ىمخللا

 ”(2غمتخ) ه 2٠ - سدقملا

 016 :ةيقيرفإ كلم .ءسيداب نب ءزعملا نب ميه

 نينبلا نم فلخ .ىجاهتصلا ىريمحلا/
 ه808 - ةئام نم رثكأ

 فلتخم ,117//ىرصبلا ةداتق وبأ ريد نب ميق

 (سدم) هتبحص ىف

 نب عيبرلا/ 2١5.5٠0 :ىسوسرطلا .ةبوت وبأ
 ه ١5١ - ظفاحلا ىيلحلا عفان

 | (قسدمغ)

 نم فلتخملاو فلتؤملا ىف 508 :ىزّوَتلا

 ءىلعي وبأ/ أطوملاو نيحيحصلاب :باسنألا
 ىف ىراخبلا هب دهشتسا ءتلصلا نب دمحم

 ةدرلا باب

 ناميلس ,2غ07 7غ : ىميتلا

 (ث)

 دمحوبأ/مهالوم «ىنانُبلا ,ملسأ نب تباث

 2515 :.(ع) ظفاحلا ىعباتلا ىرصبلا

 1312//تباث هم6 عقال ىوع ىو

 سنأ نع .018 :ىراصنألا نالجع نب تباث

 ىصمحلا هللا دبع وبأ / بيسملا نباو

 (قسدخ) ثدحملا ىعباتلا ةينيمرأ ليزن

 :ةباحصلا رابك نم ءسامشلا نب سيق نب تباث

 - بيطخلا ىجرزخلا دمحم وبأ

 (ىسدخ) ةماميلا موي دهشتسا

 :ىمخللا عاجش وبأ .تباث نب رذنملا نب تباث

 ريفع نب ديعس هنع ىور 4
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 ديزي وبأ/ 787 78١. :دهازلا ىسوم نب تباث
 -ه 779 - دباعلا .ريرضلا ىفوكلا ىبضلا
 ق)

 :ةغللاو وحنلا ىف مامإلا سابعلا وبأ .بلعث
 ىنابيشلا ىيحي نب دمحأ/ هما ٠

 اه 79١ - نييفوكلا مامإ .مهالوم

 ىندملا ىراصنألا .كلام نب ءسنأ نب ةمامث
 نيعباتلا هتوخإ عم - 750 :ىعباتلا
 ةاورلا

 .ىرصبلا / 0٠ :ىريشقلا نزح نب ةمامث

 (2مخب) مرضخم
 :هللا دبع وبأ .ِلك هلا لوسر ىلوم «نابوث

 ىمشاطلا نمحرلا دبع وبأوأ -

 لزن مث ءاًرضحو اًرفس لك ىبنلا مزال
 (؛مخب) ه 01 - صمحب ىفوتو ,ماشلا

 نب ميهاربإ/ 9+3 : :اههيقف .ىدادغبلا .روث وبأ

 مامإلا بحاص ىبلكلا :ناميلا نب دلاخ
 اهقف ةمئألا دحأ ه ٠+١ - ىعفاشلا

 اًعروو ةنايدو

 +7 :ىندملا مهالوم .قيدلا ديز نب (كلروث
 ىف هثيدحو .كلام مامإلا هنع ىور-

 (ع) ه ١6 - نيحيحصلا

 159 : ىماشلا ىعالكلا .دايز نب .ديزي نب روث

 (غم) ه 167 - ىصمحلا دلاخوبأ/

 فيك :كلام مامإلا لئُس :بيذهتلا بيذهتب هتججرت ىف )١(
 7 - اههريغ ركذو- ديز نب روثو نيصحلا نب دواد نع تيور

 ىلإ ءامسلا نم اورخي نأل اوناك :لاقف ؟ردقلاب نومري ب اوتاكو
 .اويذكي نأ نم مهيلع نوهأ ضرألا

 :حالصلا نبا ةمدقم ىف عقوو .ىراخيلا دنع هثيدح
 هيلع كردتساو [ةصاخ ملسم دنع هثيدح]

 رات ىالكإل كل. لوا" 0165 :ىروقلا
 :ىف هرظناو/ غم8 ,285 "0" 0161

 ديعس نب نايقس

 (ج)

 نب ديزي نب/ 767 ,167 ,187 :ىفعجلا رباج
 ءايلع رابك دحأ .ىعباتلا قوكلا ثراحلا
 (قتد) ه ١55 - ةعيشلا

 . نباورمع نب هللا دبع 15١( .21/4) رباج وبأ
 نم/ .دحأ موي دهشتسا .ىملسلا مارح

 ةبقعلا ةعيب ىف راصنألا ءابقن

 نب رباج - 7٠١ :ىمارحلا هتادبع نب رباج

 ىراصنألا مارح نب ورمع نب/ هللادبع

 .ءبحاصلا نب بحاصلا .ىملسلا

 ,161 (ع) ه ا/8 - ىندملا هللا دبع وبأ

 رباج 79 لا 11 كل

 نم 297 2/6 ,431/ ,298.رباج ١

 2,574 ,488 ءاورمعو ثيدحلا اورثكأ

 ١ ررسو سو ل ولالا محا

 نيديزي نب نمحرلادبع - (480) :رباج نيا
 رباج

 ىنكلا ىف باتك هل - 094 67٠. :دوراجلا نبا

 نب هللا دبع .ىروباسينلا دمحم وبأ/
 ده ١٠ا/ - دوراحلا نب ىلع

 ديس .ليلج ىباحص نننملاوبأ ,ىدبعلا دوراجلا
 ه 7١ ةنس سرافب دهشتسا سيقلادبع

 لضفلا وبأ ل1 :لضفلا وبأ ىدوراجلا

 ءافلا فرح ىف .ىورطلا
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 :ىباحصلا ئميمتلا ىدعسلا / ةمادق نب ةيراج

 ىضر ىلع مامإلا عم نيفص ده
 (سع) ميمت ىنب ىلع اريمأ ءاهنع هللا 0
 هنع وري مل مساقلا نب / 797 :ىئاطلا رابج

 ىعيبسلا قاحسإ ىبأ ىوس
 دمحم وبأ .ىنامحلا / 78 :سّْلعملا نب ةراّبُج

 (ق) ه 14١ - ىفوكلا
 ,285 ,الالا# :مالسلا هيلع ءليربج

2/16 

 ءاًرركم ءابلابو اًرغصم ميجلاب/ثراحلا نب بُيَبُج
 01١ :ىناحص

 نب/ 08٠ 554 :ىشرقلا مهطُم نب ريبُج

 ,ىلفوتلا فائم دبع نب لفون نب ىدع

 هه0ه9 - قدملا ئدع وبأو دمحم وبأ

 (ع) ةنيدملاب

 : اًرغصم ءافو نونب - ىمرضحلا ريف نب ريبُج

 نمحر لاديعوبأ/ نيمرضخملا ىف 0
 (2مخب) ه 0 - ىصمحلا ىماشلا

 معز - 48 ,0 ١7 :رمعملا ىبرغملا شحج وبأ

 مرك ايلع مامإلا ىأر هنأ ةئنس ١80 هنسو

 ْ ههجو هللا

 ةهالإل ,؟٠2 :ىئاوسلا اًرغصم - ةفيحج وبأ

 هللا دبع نب بهو - همسا ىف فلتخم

 مامإلا باحصأ رايك نم .هقا بهو ليقو

 1 . (ع) ه الك - ىلع 1

 ىوغللا ىئرصبلا رمع وبأ/97١ :ىمّرجلا
 هيلإ ىهتنا ءقاحسإ نب حلاص ءىرابخألا
 ه 5206 - وحنلا ملع هتامز ىف

 لهأ نم ىملسألا حاّرِر نب / 179 هرج

 (ق تد تخ)ه١5-ءةفّسلا

 : ىدعبلا ىمَّشججلا دّرص نب ريهز ءلورج وبأ

 لاقيو / 60١ نزاوه ىبس ىف هتديصقو

 ,رعاشلا ىباحصلا ءدرص وبأ

 نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع ,جْيَرج نبا

 دلاخوبا - هدج ىلإ ابوسنم / جيرج

 هيقفلا .مهالوم ىومألا / ديلولاوبأو
 (ع) ه ١٠6١ - ظفاحلا

 سل لقوا موو مس لعب عم

 لجو لوم لل سل هاو مجم

 .ناتينك هل هالك ,444 عع

 7/١6 // هل

 ىرصبلا ىدزألا رضنلاوبأ/مزاح ني-ريرج

 رخآ طلتخا -(ع) هاال١ - ظفاحلا

 ,79/ .هطالتخا لاح ىف ثدحي ملو .هرمع

 7 // دات علل ىلع

 نب دمح/ رفعجوبأ 677 :ئربطلا ريرج نبا

 خرؤملا هيقفلا ظفاحلا .ديزي نبريرج

 ريسفتلاو روهشملا .خيراتلا هل .رسفملا

 راثآلا بيذهتو ء.ةدمعلا

 : (ه506-15)

 ريرج / 7150 // ملسمل ىفوك داتسإ ىف ءريرج

 ىفوكلا ىبضلا طرق نب ديمحلا دبع نب
 ظفاحلا ءىضاقلا هللا دبع ويأ ءىزارلا مث

 (ع) ه ١188 - ةجحلا

 ىباحصلا ىلجبلا ورمعوبأ .هقادبع نب ءريرج

 دهشو رشع ةنس ملسأ «ليلسلا رباج نب/

 ةنس ىفوت عادولا ةجح ِْكك ىبنلا عم

 (ع) اهدعي وأ ه١

 // 244 .؛مال ءريرج 475 ءريرج 47

 الا



 لاجرلا : مالعألا ليلد هك

 ىف 704 :نيتلمهمو ميجلا مضب .ىرْيَرجلا
 . باسنألا نم فلتخملاو فلتؤملا

 - .ىرصبلا دوعسم ويأ ,سايإ نب ديعس ©
 (ع) اه 4١غ

 ىفوت - ىرصبلا دمحم وبأ «خو رف نب سابع ©

 (ع) اه ١٠١١ دعي

 ىبأ ريبكلا ىعباتلا - نع ,ىمسم ريغو ©
 كلام نب رثنملا - ىرصبلا ةرضن
 ([م تج) ه 8١٠/ىدبعلا

 +.5 :نيتلمهملا رسكو ميجلا حتفب .ىريرجلا
 نب ىيحي - هقادبع نب ريرج دلو نم -

 هتادبع نب ريرج نب ةعرز ىبأ نب بويأ
 : (تد تخ)

 :ىعباتلا فوكلا ىدهنلا / بيلك نب َىَرُج
 | (ت) 5

 همع نبا عم - م16 - 6 :ىدسألا. ءءْرَج

 رماع نب ىمرضح ىباحصلا
 041 :ظفاحلا ىدادغيلا دمحم نب حلاص .ةرزج

 .مهالوم ,ىدسألا بيبح نب ورمع نب/

 رسهنلا ءارو ام خيش .ىراخب ليزن
 (ه1598-506)

 ردب نب نيسحلا نب دمحم / ىدادغبلا رفعج وبأ
 ةزاجإلا ىف باتك هل - ”89/ :بتاكلا
 ةماعلا

 نيم - 08/8 .059 :ىمرضحلا رفعج وبأ

 :حلاصلا ىروباسينلا نادمح نب رفعج ويأ
 نب ىلع نب نادمح نب دمحأ/ 58,3017
 فنص .ةودقلا دهازلا ظفاحلا ,نانس
 ها 3٠١ ,ملسم طرش ىلع حيحصلا

 ١ ىف - ورمع وبأ :نادمح نب رفعج ىبأ نبا

 نيعلا فرح

 ة؟86 :ىمشاملا ناميلس نب رفعج

 نبا / ةباحصلا هتوخإ ىف 0757 .ىمشاهلا

 ىصمحلا شايع نب ركب ىبأ
 0١19 :ىعباتلا ثيرح نب ورمع نب رفعج

 كلا :ىناسارحلا نابأ نب دمحم نب معج

 ىف ميعن وبأ هل مجرت ,ناهبصأ ليزن -
 ناهبصا خيرات

 71141 :ىشكلا متاح نب دمحم رفعج وبأ
 ىرودلا رمع نب صفح نب دمحم رفعج وبأ

 هوبأ هنع ىورح 08 - هلال :؟ىرقملا

 .اهوحن وأ اثيدح رشع ةتس
 :ىناهبصألا / باشخلا ديمحم نب ريفعج

 ناهبصأ خيرات ىف /
 نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم ؛رفعج وبا

 (ع)ه -١١8 ظفاحلا ىندملا/ 6غ

 نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم نب رفعج

 هك4 20195 366 :بلاط ىبأ

 ظفاحلا ىندملا قداصلا مامإلا هتادبعوبأ/

 )ع م خب) اه ١غ8-

 هللاديع/ 77١ :ىسابعلا .روصنملا رفعج وبأ

 سابعلا نب هلادبع نب ىلع نب دمحم نب
 هيخأ دعب ١7 ةنس ةفالخلا ىلو .ىمشاهلا

 ىف ,ةكم رهاظب هتافو ىلإ .حافسلا

 .ه ١048 ةنس ةجحلا ىذ

 ةمل6 #9 :ىوغللا / ساحنلا رفعج وبأ
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 تل خب سس اا

 ىدارملا ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ/

 خسانلا هل ه 5788 - سيئرلا ىرصملا

 خوسنملاو

 نب ناليج/ىف ,014 :ىرابخألا دلجلا وبأ
 ةورف ىبأ

 :سابع نبا نع ءىرصبلا ىعّبْضلا ةرمج وبأ
 ىعباتلا نارمع نب رصن/ 8 // 7١

 (ع) ه ١٠١١ ةنس دعب - ظفاخلا

 هل 587 :ىواديصلا نيسحلا وبأ ,عيمج نبا

 دمحم نب دمحأ نب دمح/ (مجعملا)

 / .ه 2١7 - ىناسغلا

 095 :رعاشلا ىرذعلا رمعم نب ليمج

 ٠١6 :ىباحصلا ىملسلا ءنيَنس .ةليمج وبأ

 ظ (دك نك غ)
 ىف فلتخم / ىدزألا / ةيمأ ىبأ نب ةدانجج

 ىماشلا هللا دبع وبأ/ 93 // :هتيحص

 )عر

 / ىلجبلا نايفس نب / هللا دبع نب بّدنج

 0 (ع) ه 5٠6 ةنس دعب ىفوت ىباحصلا

 ةريغملا نب ماشه نب مكحلا وبأ / لهج وبأ

 ل تل لال خم : ىموزخملا

 نب هللا دبع نب دمحم / ركب وبأ ,ىقزوجلا
 ,مامإلا ظفاحلا/ .ىنابيشلا ايركز نب دمحم

 جرخملا حيحصلا بحاص ,روباسين ثدحم

 :قرتفملاو قفتملا هلو .ملسم باتك ىلع '
 ةنس 8١ نع ه4

 ملك ملل لول لكك لاا :ىزوجلا نبا

 نب ىلع نب نمح رلادبع/ ماب ىعغع

 جرفلا وبأ نيدلا لامج .نمحرلادبع

 ظعاولا قارعلا ظفاح ,ىينحلا ىدادغبلا

 اه 0959 - فنصملا ش

 . ديعس نب ميهاربإ/ :ظفاحلا .ىرهوجلا

 ةقثلا ثدحملا ىدادغبلا قاحسإ وبأ

 (5م) ه ؟5ا/ - (دنسملا) بحاص

 509 ,؟11/ ,؟15 :حاحصلا بحاص .ىرهوجلا

 دامح ني ليعامسإ ىوغللا رصنوبأ /

 (ه 598-) 2 ىبارافلا ىرهوجلا

 ىرابخألا دلجلا وبأ ؛ةورف ىبأ نب ناليج

 015 :ىعباتلا ْ

 ىلع وبأ :نيعلا فرح ىف (0) :ىنايجلا

 099 :ىلناسغلا

 (ح)

 2,184 5١74. :ناّبِج نبا .ىتسُبلا متاح وبأ

 دكأك ملك لكلا قتال ىو

 نابح نب دمحم/ «نابح نبا» ىف هرظناو -

 (ءافعضلاو .حيحصلا) هل ,ظفاحلا ىميمتلا

 .نينامثلا رشع ىف ؤهو ه "05 ةنس تام

 رذنملا نب سيردإ نب دمحم / :ىزارلا متاح وبأ
 راظنلا .ظافحلا ةمئألا دحأ ,ىلظنحلا

 (ه 11//) :ليقو (ىرلاب ه 170.-)
 311 7384 555 38٠ 105 يتاح وبأ

 ال" // هالك قلع لالا للكلاب للام

 1 ىزارلا <

 نب نمحر لادبع دمحوبأ/ىزارلا :متاح ىبأ .نبا

 تبثلا ظفاحلا سيردإ نب دمحم متاح ىبأ

 ىف هل :لادبألا نم ٌدعُي ناكو - دقانلا

 ,ليسارملاو ءليدعتلاو حرجلا) بتكلا

 .ه "117 -(ىنكلاو للعلاو
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 مول ملل وع سجل ساو كسا للعلا

 وحك ىوزو يلوح ,ةا/# هال. 0

 ,5897 :ىورهلا بوقعي نب دمحم متاح وبأ |

 نمو .ناسارخب ثيدحلا لهأ ءاسؤر دحأ

 ىناقربلا خويش
 '.ىكم :ىف 770 :نادبع نب ىكم .متاح وبا

 :ىوغللا ىلوصألا ىكلاملا هيقفلا .بجاحلا نبا

 ورمع وبأ نيدلا لامج / 599 50+

 ىرصملا ركب ىبأ نب رمع نب نامثع
 (ه 545-) سيئرلا ةمالعلا

 ٠ ىتنادمملا هتادبع نب/ ١67 :روعألا ثراحلا

 دحأ .ىعباتلا ىفوكلا ريهز وبأ .قوحلا
 ىئاسنلاو ىراخيلا ءافعض ىف ؛ةعيشلا رابك

 (4) ه 110 :- ىنطقرادلاو
 دلاو 3579 :ىراصنألا ةعافر نب ثراحلا

 ءارفع ىنب ةباحصلا

 ىفوكلا ةشئاع وبأ .ىميتلا / ديوس نب ثراحلا
 : ىلع مامإلا نع نييفوكلا ديناسأ حصأ ىف
 (ع) :.تاقثلا نيعباتلا ظافح نم 61

 نامعنلا مأ نع [(7)3ىرصبلا] ليش نب ثراحلا

 نع نييرصبلا ديناسأ ىهوأ ىف .ةيدنكلا
 6١ا/ :اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا

 :ىمشاطلا بلطملا دبع نب سابعلا نب ثراحلا
 ىضر ةاورلا ةباحصلا هتوخإ ىف - كلا

 .هيسني لو ةفرعملا ىف مكاحلا نع نساحملا ىف لقنلا )١(
 ” ,ىرصب : ليش نب ثراحلا : ىنطقرادلل نيكورتملاو ءافعضلا ىفو
 ىلع بيذهتلا ىف حرصو «ةفورعم تسيلو» نامعنلا مأ نع
 ليفطلا ىبأ :ارفصم .ليبش نب ثراحلا نيبو هنيب ةقرفتلا
 ىنعي «هلثم نع لأسي ال» :نيعم نبا هيف لاق .ةقثلا ىفوكلا
 ءلبش نب ثراحلا هالتو ,ةصالخلا ىف هلقن (ع) هردق ةلالجل

 .(ىرصملاب ىرصيلا فحصت)و ء(زييمت) اريكم

 مهنع هللا

 ,ىموزخملا - ةربيغملا نب - ماشه نب ثراحلا
 ةملسم نم / 587 :نمحر لا دبع وبأ

 ىف لثملا برضم ناكو .ماشلا لزنو ,حتفلا

 .كومريلا موي دهشتسا .فرشلاو ددؤسلا

 (س) - ساومع نوعاط ىف ليقو

 نع ىوارلا ىعباتلا .بهو نب ثراحلا
 :ىباحصلا ىسمحألا رسعألا نب حبانصلا
 ْ هما

 . - ىجرزنلا - ىراصنألا نامعنلا نب ةثراح

 04١ :هللا دبع وبأ .ىباحصلا
 ىلوم ناملس ىفوكلا / ىعجشألا مزاح وبأ .

 ىعباتلا/ 5.03 705 504 :ةزع

 - نينس سمخ ةريره ابأ سلاج .ظفاحلا

 '(ع) زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ ىف ىفوت
 مس :رانيد نب ةملس :جرعألا مزاح وبأ

 .ىعباتلا ىندملا رامتلا/ هتيتكب روهشم
 (ع) ظفاحلا دهازلا

 هبقل - هاله :ظفاحلا ىودبعلا مزاح وبأ

 .ىروباسينلا ىدوعسملا هيودبع نيدحأ

 (ه ١4ا/-) ةقثلا .ميكحلا اهثدحم

 ,157 :ظفاحلا ركبوبأ ,الا"؟ // ىمزاحلا .

 نب ىسوم نب دمحم نيدلا نيز/ 31
 ىنادمهلا مزاح نب نامثع

 بتكلا ىفدهل - (ه ه86- 60غ5)

 راثآلا نم خوسنملاو خسانلا ىف رابتعالا

 باتك بحاص ظفاحلا .دمحأ وبأ .ريبكلا مكاحلا

 ,ةزمطا فرح ىن/ا616 047١ :ىنكلا

 مكاحلا دمحأوبأ
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 / ىروباسينلا عْيبلا نبا هللادبعوبأ مكاحلا

 ,ىبضلا هبوّدمَح نب هتادبع نبدمحم

 نقتملا فنصملا .تبثلا مامإلا ظفاحلا

 :بتكلا ىف هل - (ه4غ.60- م١9)

 ,لخدملاو ءليلكإلاو .خيراتلاو .كردتسملا)

 165,188 :(ثيدحلا مولع ةفرعمو

 لقال لول ىالا لكو ثلحدع لوح

 قلو ملح ىلع لل اك كروم

 للا لو ككوو او لاو ىووم

 0 ل ل ا

 اكو لكم لكع لول" ىو ,؟عووب

 لعل وج لكم طلال موال ىامب

 هكا ا ثا يي يا ا

 ,2ا3/ ,ظفاحلا هللا ديع وبأ 259 4

 لاك كك4كك كيا "عع عم

 للف ءككك لك" كمل عم كا

 ظفاحلا 05-50 ,عؤ17 ,عوم عالم عد

 فا١ 4١09 فء١محل م.ال تا دبع وبأ

 مكو مكأ فاح كوحأل فل" ىل؟

 665 ,ه"ه مالا“ ماك ىالاب نك

 هدلوم خيرات 167 تعال م16 ,همخ

 7١17 // 518/8 :هتافوو

 نب نسحلا/ ١9/7 :هيقفلا قلبنحلا دماحوبأ

 هللا ديع وبأ .ناورم نب ىلع نب دماح

 .(ه 509) مامإلا ىدادغبلا

 هيقفلا ىعفاشلا ىيبارفسإلا .دماحويأ خيشلا

 /ك1 //301 506 31/9 :مامإلا

 خيش .دمحأ نب دمحم رهاط ىبأ نب دمحأ/

 .بهذملا ىف نييقارعلا ةقيزرط مامإو قارعلا
 حالصلا نبا هّدع (ه205-*4)

 ىف ىربكلا ةقيلعتلا هل .ةعبارلا ةئاملا ددحي

 .عورفلا

 مامإلا/ 65 :ىعفاشلا .ىسوطلا دماح وبأ

 .ىلازغلا / مالسإلا ةجح نيدلا نيز

 .ىسوطلا ىلاّرغلا دمحأ نب. دمحم نب دمحم

 .بتكلا ىف (ءايحإلا) هل - (ه 0.0-)

 نب ديعس .مهالوم ىمشاهطلا / بابحلا وبأ

 (ع) 7177١ :راسي
 نب دمحم ,ظفاحلا ىتسُبلا متاح وبأ .ناّبح نبا

 ءاضق ىلو :ىميمتلا دمحأ نب نابح

 هيلإ ءظافحلا ءاهقفلا نم ناكو دنقرمس

 رشع ىف وهو (ه 705.-) هتقو ىف ةلحرلا

 .هدنسمو .هخيحص : بتكلا ىف هل ,نينامثلا

 .ءافعضلاو تاقثلاو

 للك ىوم لول لل ىزبو لكلوع

 قمكال فووق فاك قكأل لا ىلونب

 504 .,تاقثلا 504 560 م4

 الا ع اا ا ال. // ءافعضلا

 ىتسبلا متاح وبأ :رظنيو

 نم فلتخملاو فلتؤملا ىف ٠١7 :ةيطع نب ناّبِح

 ناّبحو نابح

 ةقرعلا نبا وه .ءاحلا روسكم ,سيق نب نابح

 . ,ةقرعلا/ "6017 - 507 :همأ ىلإ ايوسنم

 ْ مهس نب ديعس تنب ةبالق

 : ىملسلا راوس نيءرسكلاب / ىسوم نب ناّيِج

 نع .حاحصلا ىف بوسنم ريغ - 7

 كرابملا نبا وه ءهللا دبع

 , ءابلاو ءاحلا حتفب ءقزاملا / ذقنم نب ناّبَح

  (ع) نابح نب عساو دلاو - .ةدحوملا

 . دجو (ع) ناّيَح نب ىيحي نب دمحم دجو



 لاجرلا : مالعألا ليلد 7.

 .(ق تدم) نابح نب عساو نب ناّبَح

 بيبحوبأ/ 7١7 :ىلهابلا لاله ")نب ناَبَح
 (ع)7١1 :ظفاحلا ىرصبلا

 رماع نب ةيقع ىباحصلا نع «ىعباتلا ةربح وبا
 ١65 :هنع هللا ىضر

 "240 57 :ىعباتلا تبان ىبأ نب بيبح
 ىبحيوبأ .مهالوم .لهابلا 7/5377
 (ع)-نيعباتلا ظافح نم .ىفوكلا

 :قىندملا ىراصتألا دالخ نب / ديز نب بيبح

4 - )0 * 

 04947 :بيبح نب دمحم .بيبح نبأ

 .ىمشاهملا/ 1 06 // 7١4 7/71١

 ةيوارلا ىدادغبلا رفعج وبا .مهالوم

 ه ؟غ6 - ةباسنلا ىرابخألا

 نبال دنس ىف ءشمعألا هنع ١ // بيبح

 .ئدسألا ىلهابلا نابهص ني/ةبيش ىبأ
 ' (خب) ىعباتلا ىفوكلا كلام وبأ

 وبأ .ىعخنلا روث نب/ 54٠ :ةأطرأ نب جاجح
 - ةرصبلا ىضاق ظفاحلا ىنوكلا ةاطرأ

 (غ م خب) اه /١7

 ىف 078 : ىمهسلا ىدع نب ثراحلا نب جاجحلا

 ,ثراحلا ىنب ةياحصلا هتوخإ

 .ا7/ ثدحملا ىطساولا/رانيد نب جاجحلا .

 (ق ىس تد) جاجحلا كل

 نامثع ىبأ نب .,784 :فاوصصلا جاجح

 ىرصبلا تلصلا وبأ .ىدنكلا /.فاوصلا

 (ع) ه 157 - ظفاحلا طايخلا فاوصلا

 ,ةيعش : نع بوسنم ريغو ءايوسنم ,لاله نب نايح )١(

 نب ناميلسو .ديزي نب نابأو :ىسحي نب مامهو ءبيهو نعو
 .ةناوع ىبأو ,ةريغملا

 / 040 :ىباحصلا .ىملسلا طالع نب ٍجاّجَحلا
 ءارغصم ةثلثملاب ,ةريوث نب دلاخ نب

 ىفوت - ءارعشلا ةباحصلا نم .بالك وبأ

 .اهلع هللا ىضر رمع ةفالخ ىف

 ىرصبلا ىلهابلا / 7 :ةصِفاَرَف نب جاجح

 (س د) نيعباتلا عابتأ نم - دباعلا

 نايفس نع +05 :جيرج نبا نع جاجح
 518 .5354 :جاجح 508 :ىرونلا

 مث ىذمرتلا .روعألا ظفاحلا دمحم نب /

 (ع) ه 15٠ - ىدادغبلا مث ىصيصملا

 .مهالوم ىمَلَسلا/ 2518 :لاهتم نب جاجحلا
 قاسربلا ىرصبلا ىطامنألا دمحم وبأ :

 (ع)ه -5١7 ظفاحلا

 ملاظلا ريمألا ,ىفقثلا فسوي نب )07١( جاجحلا
 *(ئييَت) ه 0 ةنس لتق - ريبملا

 سايعلا وبأ ءايندلا دنسم / "97 :راجحلا

 ةنحشلا نبا بلاط ىبأ نب دمحأ

 - نينس تسو ةئام شاع .ىحلاصلا

 اه 6.

 نيعلا فرح ىف 576 :ةرارز نب رمع .ىئدحلا
 ىسْبَعلا/ 0١ :هللا ديع ويأ .ناميلا نب ةفُيَذَح

 ءارمأو نيقباسلا نم .ىباحصلا .ىفوكلا

 (ع) ه 6- حوتفلا

 هيبأ نع - 094 :ىعخنلا ميهاريإ نب مارح

 ىفوكلا دامح ني ديلولا هنعو

 0944 لولس نب بعك نب ةيشبح نب مارح
 ,ىراصنألا دلاخ نب / 095 :ميكح نب مارح

 - .ةيواعم نب مارح :وه لاقيو (؛ز) ىعباتلا

 ًادمحم ىبأ ,ىفقثلا فسوي نب جاجح نم اًرييمت ©
 (دم) ه ؟946 - ظفاحلا ,رعاشلا ىدادغبلا



 ممل 00 لاجرلا :مالعألا ليلد

 - /.044//0 ىمعثخلا ورمع دبع نب مارح

 هللا ىضر ورمع .نبا نع ىوري ىعبات
 اههنع

 دعس نب هللا دبع همع نع .ةيواعم نب مارح

 (4ز)/0915 :ةريره ىبأو

 دلاخ نب ميكح :نب مارح وه لاقيو -
 هركذ سراف رعاش .ىرازفلا ةصباو نب مارح

 .فلتخملاو فلتؤملا ىف / 054 :ىدمآلا

 فرع "نابع :ىليدلا دوسألا ىبأ نب برح وبأ

 هللا دبع :نعو هيبأ نع .ىعياتلا/ .هتينكب
 (ق ص تدوم) اه8١٠ - ورمع نب

 ,ىشرقلا/ 0٠١ :دهاجم نب بوقعي ةرْزَح وبأ
 ه١6١ - ىضاقلا ىندملا .مههالوم

 (د م خب )

 ىكتعلا صفح نب - بستلا ظفلي - ىمّرَح
 هاا” - ىرصبلا ىلع وبأ/ // 7٠١

 (سدخ)

 هيخأ عم 818 :ىشاقرلا لصاو ةّرُخ وبأ

 ىلع هيبنتلا عم .نمحر لا دبع نب ديعس

 اهيف مهولا
 5/7 9/1 907١" :(ميلس نب ثيرح)

 315١095 :رشب نب ىيحي .تالمهم .ىريرحلا

 ىيحن :ىف

 / 70١ ىعباتلا ىبَحَّرلا ءنامثع نب زيرح
 هاا ىصمحلا نامثع وبأ .ىريمحلا

 ش (غخ)
 نع ىوارلا ءنيسحلا نب هقلا دبع نيِرَح وبأ

 ناتسجس ىضاق/ ٠١ :ةمركع

 ([تخ)

 - :رصم طاطسفب ةلحم - ىفقوملا زيرح وبأ

 ١ هتينكب فرغ - ثيدجحلا ركنم /

 نبا هنعو ,ىظرقلا بعك نب دمحم نع

 ريثك نب ديعسو بهو

 816 :ىفوكلا ىرماعلا ليعامسإ نب مارح

 شمعألا نع -

 :لاقيو - / سبنخ نب ماشه نب مازج

 نع - 0906 ىعازخلا دلاخ نب - شينخ

 .ةيعازخلا دبعم مأ نع هيبأ

 مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب وبأ مزح نبا
 ظفاحلا ىعباتلا ىنذملا/ 01١ :ىراصنألا

 ركب وبأ همسا نإ لاقي .ةودقلا عرولا
 (ع) :ها١١ - نمحر لا دبع وبأ هتينكو

 نب ركب وبأ :ءابلا فرح ىف هرظناو-

 00 ورمع نب دمحم

 / ظفاحلا ىرهاظلا دمحم وبأ .مزح نبا

 نب دمحأ نب ىلع .راظنلا ةيقفلا ىلوصألا

 ,1006 559 ه1غ465 - ىبطرقلا ديعس

 1 ا ا ا

 00 هده مو مو

 مارح نب رننملا نب / تباث نب ناسح
 ىباحصلا- .ئراجنلا ىجرزخلا ىراصنألا

 ةيلهاجلا ىف اليوط رَمُع .رعاشلا
 ةئام نع ه64 ةنس ىفوت .مالسإلاو

 517,014 ,4917 (ع) ةنس نيرشعو |

3134 524 

 ,مهالوم .«ىبراحملا / ١657 ٠:ةيطع .نب ناسح

 هيقفلا ىعباتلا ىقشمدلا ركب وبأ

 ْ :(ح) - ظفاحلا

 دمحم وبأ .حلاص نب دمحأ نب نسحلا

 54١ // ىعيبسلا



 . 00 لادجرلا : مالعألا ليلد ْ ففي

 نم وهو) .ةياحصلا ىعابر نم اثيدح ئور -
 (ه0/1) نأشلا اذه ةحئأ

 ىلع وبأ / 016 :ىبلعتلا / تباث نب نسحلا

 (ىس) ةورع نب ماشه نع .قفوكلا
 - ىفوكلا نسحلاوبأ/ ىعختلا مكحلا نب نسحلا

 (ق سع تد) ه2 ةنس دعب

 ,917/6 :ىعخنلا -  مكحلا نب - رحلا نب نسحلا
 ليزن .ىفوكلا مكحلاوبأو دمحوبأ/ 0
 (س .دق) ةكمب ه9 - قشمد

 سوح ىلا طال ىلللالاا 9ا5 :نسحلا
 ثول ممم لكم ,”عال :ىرصبلا

 #7 نسحلا ىبأ نبا لالا ,485 للك
 ,نيعباتلا تاداس نم/ 070/ ,ه7١

 مأ نينمؤملا مأ ىلوم .ديعس وبأ مامإلا
 .ىدملا ةمئأ دحأ ءاهنع هلا ىضر ةملس
 (ع)ها١٠- ,مالعألا ظافحلاو

 حلاص نب نسحلا < ّىفش نب ّىح نب نسحلا
 قلق

 ةداجس < 084 : دامح نب نسحلا

 07 8.2 مامإلا ,ينطقرادلا نسحلا ويأ
 ىنطقرادلا :ىف / 2” 4

 (١)7لصاو نبا وه 717* رانيد نب .نسحلا
 . كورتم ,ىرصبلا ىميمتلا ديعسوبأ/
 .ثيدحلا

 نب نسحلا مأ جوز ارانيد نأ ءحالصلا نبا ركذإ 0

 0 ىبأ نبا» ىلع ىفخ اذه نأكو :لاقو ةةيلإ بسن لصاو 5

 لعجف .ءلصاو نب رانيد نب نسحلا :هيف لاق نيح .« متاح

 اليك هدج ىلإ هيسن ىسلايطلا دواد ابأ نإ لاقيو .هّدج الصاو
 (ليدعتلاو حرجلا) هيلإ نطفي

 وهو ءرانيد ني نسحلا :186 مقر .قطق رادلا ءافعض عم

 1 .همأ جوز ارانيد نإ ليق ءلصاو نبا

 ظفاحلا ىعباتلا - 48٠ :عيبرلا نب نسجلا

 ىفوكلا ىناروُيلا ىلع وبأ .ىرسقلا/
 (ع) ه١11١ :باشخلا راصحلا

 بحاص 804١.184 :نايفس نب نسحلا

 ىنابيشلا سابعلاوبأ ,/ ريبكلا (دنسملا)
 ناسارخ خيش دنسملا .ظفاحلا ىوّسنلا
 هام. مامإلا

 ىطفقلا ىف :ىنابيشلا نسحلاوبأ
 6116 "6 :ٌّيفش نب ّيح حلاص نب نسحلا

 ىفوكلا هللا دبع وبأ ءىروثلا ىنادمملا/

 ها59١ - دباعلا هيقفلا ظفاحلا

 (غمخب)

 7.04 :راّربلا .دمحم نب ءحاّبصلا نب نسحلا

 - ةقث ىدادغبلا ىطساولا ىلع وبأ/

 00 (ستدخ) ه5

 .لالخلا دمحم نب نسحلا ءبلاط ىبأ نب نسحلا

 ىوري - 279 2١8 :لالخلا دمحم وبأ

 .دحاو لكلاو .مهنع بيطخلا

 لالخلا :ىف هرظنا
 57١ :ءزجلا بحاص .ةفرع نب نسحلا

 بدؤملا ىدادغبلا ىلع وبأ .ىدبعلا/

 ءامسأب مهامس ءانبأ ةرشع هل دلو .دنسملا

 رشعو ةئام نع ه16ا - ةرشعلا

 - ةنس ١١٠١ نع ليقو -نينس

 (ق ىس ت)

 (ىركسعلا) ىف 3566 -: :ىركسعلا نسحلا وبأ

 ىف هثيدح - ال" :ىدارملا / ةبقع نب نسح

 ءوضو ,ىمرادلا ننس

 طبسلا مامإلا / بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا
 . دمحم وبأ - اههنع هللا ىضر ,مامإلا نبا



 فن 0 لاجرلا : مالعألا ليلد

 (5) ه 29 > ىندملا

 دنسلا ىدادغبلا بلاظ ىبأ ني ىلع ني نسحلا

 رشع ىنثا نع دنس ىف - 050 :دمخم وبأ

 هللا مرك ىلع مامإلا ىلإ اقسن هئابآ نم

 اه )0١07( ههجو

 ,2737 5١8 :لالخلا .دمح نب .ىلع نب نسحلا

 ظفاحلا .ىلذملا ىناولحلا دمحوبأ/ 4

 (قتدمخ) ه.؟٠4 - ليبنلا

 مهالوم .ىلجبلا/١57 :ةرامُم نب نسحلا

 :دادغيب ىضاق ىقرلا ىفوكلا دمحم وبا

 (قد ثخ) ه0

 ' :تالمهمب - سجّرسام نب ىسيع نب نسحلا

 ىلع ملسأ ,كرابملا نب هللا دبع ىلوم-
 ىروباسيتلا ىلع ويأ/ 578 هيدني

 (س د م)

 ْ نب ىلع/ ١84 :5؟5 .ىسباقلا نسحلا وبأ

 " ىكلاملا ىناوريقلا ىرفاعملا فلخ

 ده غ٠ - ةيقفلا

 2 لوألا هيقفلا بييح نب دمحم نب 0

 لوو للا ل1١ لال الا اه ١

 دما لد

 :ىسوطلا ىلع نب دمحم نب ديؤملا نسحلاوبأ
 ,حالصلا نبا خويش نم - 37/0

 ديؤملا :ميملا فرح ىف رظنيو
 هيبنتلا) هل - 298 :ىدوعسملا نسحلا وبأ

 - ىلع نب نيسحلا نب ىلع/ (فارشإلاو
 اه "7

 ' ىميعنلا : ىف 297 :ىميعنلا نسحلا وبأ

 هراثيد نب نسحلا - 76 :لصاو نب نسحلا

 همأ جوز ىلإ ابوسنم
 _ قزورملا / دمحم نب / 587 :نيسح ىضاقلا

 - - هنامز ىف ةيعفاشلا خيش .هيقفلا

 اه
 دمحأ :ىف 51 :سراف نب دمحأ ,نيسحلا وبأ

 وبأ ءىرازفلا نسحلا نب/ 788 :رقشألا نيسح

 (س)اه ٠١8 - ىفوكلا رقشألا هللا دبع

 دمحم نب ىلع/ 77 :نارشب نبا نيسحلا وبأ

 ىدادغبلا ىومألا نارشب نب هللا دبع نب

 1 (ه )5١٠6

 .ىدعسلا دمحم نب رفعج نب نيسحلا

 ظفاحلا هنع ىورح 78 // دحأ وبأ

 ىعابر) ىف ءىرصملا ديعس نب ىنغلا دبع
 (ةباحصلا .

 174 :هللا دبع وبأو دمحم وبأ .ىفعجلا نيسح

 ديلولا نب ىلع نب نيسحلا ءمهالوم/ "0

 (ع) ه 7. - ظفاحلا تئرقملا وكلا

 رامع وبأ // ثيّرح نب نيسمحلا

 04 ت د م خ) ظفاحلا ىزورملا

 - 087 :ىصيصملا دواد نب نيسحلا
 فيرشللا دنس ىف - هغم 6" قلو : نيسحلا

 نب نيسحلا/ 081 -اضرلا ىلع نب ىسوم

 .طبسلا مامإلا ,ىمشاملا بلاط ىبأ نب ىلع

 موي ءالبركب دهشتسا/ .هتادبع وبأ

 نيسمخو عيرأ نع ه 7١ ةنس ءاروشاع

 - (ع) ةنس

 / دواذ نب ديزي نب/ىلع نب نيسحلا

 فرح ىف - 08935١ :ىروباسينلا

 ىروباسينلا ىلع وبأ :نيعلا



 لاجرلا : مالعألا ليلد فيت

 ىلعوبأ /1777 9/١ // نارمع .نب نيسحلا

 (ق) ةبعش هنعو ىرهزلا نع - ىنهجلا
 :ىملسلا ىَئاّدَجاَبلا ركب وبأ ءشايع نب نيسحلا

 مهالوم/ (ثيدحلا بيرغ) هل 7
: 5 

 (س) ءاّدَجابِب ه ٠١4 - ىقرلا

 نب دمحأ :ىف 84 :سراف نب نيسحلا وبأ
 (ملعلا ذخآم) بتكلا ىف هلو ءسراف

 نب دمحم/ ٠١" :لضفلا نبا نيسحلا وبأ
 ناطقلا لضفلا نب دمحم نب نيسحلا

 (ه غ6١) ةقثلا ىدادغبلا ءقرزألا

 ءدمحأ نب دمحم نب 27١ :نيسح ىضاقلا

 ه :75 ةيعفاشلا خيش ىزورملا ىلع وبأ

 نيسح همسا نم لوأ رم -
 نب دمحأ/ 700 :روقنلا نبا نيسحلا 'اوبأ

 ثدحملا ناَزبلا ىدادغبلا دمحأ نب دمحم

 ةنس٠1 نع ه7-140/ دنسملا قودصلا '

 ٠ - ه88 :ىدادغبلا متاح نب دمحم نب نيسحلا
 هس
 جملا م

 ديناسأ تبثأ ىف ٠65 :دقاو نب نيسمحلا
 /هللادبع ىبأ/ مكاحلا دنع نييناسارخلا
 هلادبعوبأ نيرك نب هللادبع ىلوم

 (دممتخ) ه4 -اهيضاق .ىزورملا

 نب/ 444 .44لا/ :ارغصم - ىسحألا نيَصُح

 درف هل .شمعألا نع ,فوكلا ورمع
 (ق س) ىف ثيدح

 .ىملسلا/ 7717 :نمحر لادبع نب ىفعجلا نيَصح
 ها 17- :ىعباتلا ىفوكلا ليدهلاوبأ

 (ع)

 هلايع لوعيل .ارانيد تولاط ةخسن لع ذخأي ناك )١(
 .ىزاريشلا قاحسإ وبأ هخيش كلذي هاتفأ

 نب / 4814 :ىفعجلا - ريبك نزوب - نيِصخ
 هتلادبع ىبأ مكاحلل لسلسم ىف ءلايذ

 ءنيِصَح نب ,مصاع نب نامثع ءنيِصَح وبأ
 هيقفلا ,ىفوكلا ىعباتلا/ .5:٠ :ىدسألا
 (ع) ه8 - ظفاحلا

 ناميلس نب ىبحي نب - حتفلاب - نيِصَحوبأ
 نبا نع/ هتينك همسا ,07ا :ىزارلا

 (د) قودص ثدحم .دواد وبأ هنعو .ةنييع

 هل ةوخإ كله 888 - ه8 :رماع نب ىمّرْضَح
 ىدسألا مادك وبأ/ .مهثروف ةرشع

 سرافلا رعاشلا .ىئناحصلا
 .ءرننملا نب - ارغصم ةمجعملاب - نيضحخ

 كوالا م27  :ناساس وبأ
 رايك نم .ىرصبلا ىشاقرل١0

 (قسدم)ه 159 - نيعباتلا

 :ىفوكلا زازبلا رمع وبأ .ناميلس نب صفح
 نبا .”ىرقملا ىرضاغلا ىدسأل/
 ةءارقلا امأو .ءاثدحم هوكرت .مصاع ةأرما
 ت)اه ٠ - عامجإب تبث اهيف وهف

 دواد ىبأ "نب صيفح :هل لاقيو (ق سع
 . باطخلا نب رمع نب/ 707 :مصاع نب صفح

 (ع) ىعباتلا ىندملا ىودعلا
 :؟ىرقملا ءرمع وبأ .ىروذلا رمع نب صفح

 ىدزألا نابهص نب زيزعلادبع ني/ 67
 (ق) ه 145 - مامإلا ريرضلا "ىرقملا
 نب دمحم رفعج ىبأ هنبا نع ىور-
 .صفح

 : ىدادغبيلا هرورسم نب دمحأ نب رمع صفح وبأ

 رمع :ىف - 0

 رمعملا دنسملا خيشلا .دمحم نب رمع .صفح وبأ



 <«ّ لاجرلا : مالعألا ليلد

 نبا خويش نم/ 51/7 :ىدادغبلا

 رمع :ىف هرظناو .حالصلا

 ىنهوأ ىف 168 :ىندعلا رمع نب صفخا'

 ىو (ق) خرفلا ىناعنصلا /مهديناسأ
 ىنطقرادلاو ىئاسنلاو ىراخبلا ءافعض

 - ةيواعم نب قلط نب - .ثايغ نب صفح

 ظفاحلا هيقفلا ىبيجتلا رمعوبأ/ةبيش ىبأ

 (ع)ه -١94 مامإلا

 2634 :دْيَعُم وبأ .ىنادمطا ناليغ نب صفح

 (ق س) ةينكلا درفم .ىقشمدلا

 ديناسأ ىهوأ ىف - 1688 :نابأ نب مكحلا

 ه66١1 - ىندعلا ىسيعوبأ/ نييناميلا

5( 

 / 0080 :قاحسإ نب- جرعألا نب مكحلا

 ىعباتلا ىرصبلا .ىفقثلا/ هلادبع

 (قتدم)

 ,مهالوم ءىدتكلا/4ا// :ةبّيَتَع نب مكحلا
 هيقفلا ىفوكلا .هللا دبع وبأ وأ .دمح وبأ
 (ع) ه 1١6 - ظافحلا نيعباتلا رابك نم

 نع - 600 :ىرافغلا مكحلا ىبا نبا

 تايناليغلاب دنس ىف ةريغملا نب ناميلس

 لخن ىمار ءورمع نب عفار ثيدحلا ٠

 راصمألا

 رداوت باتك هل - 494١ :ىذمرتلا ميكحلا

 نب نسحلا نب ىلع نب دمحم/ .لوصألا
 ظعاولا هيقفلا نذؤملا .هللاديعوبأ ءريشب

 هتافو اهبو روباسين مدق .دهازلا ىفوصلا

 00 اه 586 ةنس

 ٠ ,ىدسألا دليوخ نب .ىشرقلا ماَّرِح نب ميك
  ةديسلا ىخأ نبا/ ىباحصلا دلاخ وبأ

 ,حتفلا ةملسم نم ءايهنع هللا ىضر ةجحيدخ

 6١4 (ع) ه 05 - ةياحصلا ىرمعمو

 344 44 5515 ميكَح
 ىعباتلا ءىريشقلا .ةديح نب ةيواعم نب ميكح

 | 0015 :زهب وبأ .ىرصبلا

 نب زهت هنبأ هتعو ءهنع هللا ىضر هيبأ نع

 000 (4 تخا ميكح
 نب/ 70/ هللادبع نب ءارغصم مضلاب ميك

 ىعباتلا .ىبلطملا ةمرخم نب سيق
 (2م) ه ١١8 - ثدحملا

 :مرضخم .ةرارز نب ةعيبر .ىكتعلا لالحلا وبأ

 كحل

 .مهالوم ىدزألا مهرد نب /ديز نب دامح

 .ظفاحلا ىرصبلا قرزألا ليعامسإوبأ

 (ع) ه ١7,4 - مالعألا ةمئألا دحأ .

 / ةتسمنملا ىف 285 504 خ4 م

 314 .444 ء.نيدلا لوصأ

 نب دمحم - رضنلا وبأ .بئاسلا نب دامح
 ىبلكلا بئاسلا

 ةملس ويأ .ىعبرلا رانيد نب /ةملس نب ذانح
 اه 1717 - ظفاحلا اهيتفم ىرصبلا

 لاا لول ىو لول :(( تنخ)

 206 دام علك عك علل مك

 .319 ت14

 برح نب ناميلسو . مراع هنع ثدح اذإ :دامح
 2١148 :«ديز نب دامح» وهف

 نب جاجحلاو .ىكذوبتلا هنع ثدح اذإ :دانح



 لاجرلا :مالعألا ليلد ٠ دى

 /3١1 :«ةملس نب دامح» وهف .لاهتم*

 نوكي نأ نكمأ .نافع هنع ثدح اذإ :دامح

 514 :اهدحأ

 78 :وه نم ىَردُي ال لوهجم .راصقلا دامح
 هللا دبع نب نوراه نب ىسوم ىف تلامحلا
 :ىف ((00) :ناميلس وبأ .ىباطخلا دمحم نب دمت

 1 ىباطخلا

 ,ه٠7 :ىودتغلا رمع نب هللا دبع نب ةزمح

 ةاورلا نيعباتلا هتوخإ ىف - فرضت

 ظفاحلا هيقفلا ىعباتلا .ىندملا ةرامعوبأ/
 (ع)

 ديهش / ىشرقلا مشاه نب ؛ بلطملا دبع نب ةزمح

 هللا ىضر ةباحصلا هتوخإ ىف - دحأ

 .هيخأ نبا نع ثدح - 0 : مهنع

 هالا :ملسو هيلع هقا ىلص ىبنلا

 نب ىنغلا دبع نع .ىناتكلا ,دمحم نب ةزمح
 : ظفاحلا دمحم نب ةزمح ,3287 // ديعس

 نب :ةزمح// 383 // الو لال

 مساقلا وبأ ءسابعلا نب ىلع نب دمح
 ه 760! - رصم ظفاح

 هال»٠ :ىفقثلا ةبعش نب ةريغملا نب ةزمح

 (ق سم)

 .هنع هللا ىضر .ةريغملا ىنب نيعباتلا هتوخإ ىف -
 مساقلاوبأ/3٠7 :ىمهسلا فسوي نب ةزمح

 راظنلا ةلاحرلا ظفاحلا ىناجرجلا

 (ه ءكال -)

 : مهلع ىوري ةتس .ءسابع نبأ نع ءةزمح وبأ
 نم فلتخملاو فلتؤملا ىل- 51١9 :ةبعش

 ةرمج ىبأو ةزمح ىلأ
 +77 :هدج ىلإ ابوسنم ىلذهلا ةغباتلا نيا لمت

 ةلضن وبأ .ةغبانلا نب كلام نب لمح /

 .(ق سد) ىباحصلا ىرصبلا

 544 :ةباحصلا ىرفعم نم ,فوع نب نْئْمَح
 دحأ ىنرهزلا فوع نب نمحرلادبع وخأ/
 مهنع هللا ىضر ةرشعلا

 رقشألا نب/ 7/٠, 77١ :دوسألا نب ديم

 ظفاحلا ىرصبلا دوسألا وبأ .ىسيباركلا

 ش ٠ (غخ)
 و

 رخص نب ديمح :ليقو - دايز نب ديمح

 مشاه ىنب ىلوم/ 208 - طارخلا
 ليزن .ءابعلا بحاص ىندملا رخص وبأ

 (ق سع تدم خب) رصم /

 سنأ نع - 570 ,557 عال :ليوطلا ٌديمح

 ىلوم ديمح ىبأ نب/ حالصلا نبا ىلاوع ىف
 ىرصبلا ةديبع وبأ .تاحلطلا ةحلط

 (ع) ه ١47 - ظفاحلا ىرصبلا ىعباتلا

 ىعباتلا .ىرهزلا فوع نب نمحرلادبع نب ديم
 هتوخإ ىف - (م) ه 56 - ىندملا

 نب .نمحر لادبع بحاصلا ءانبأ نيعباتلا

 ةه١٠7 هنع هللا ىطر فوع

 هل ركذ - ىعبات 007 .4054 :بالك نب ديمح

 ىبالكلا هلأ ديع نب

 سوأ نب ميرح نب ةثراح نب/ بونُم نب ديم
 ىئاطلا ةثراح نب

 رصنوبأ/ 000 :ىودعلا لاله نب ديمح

 لذ ظفاحلا ىعباتلا .ىرصبلا

 ىعفاشلا ىكملا دسألا ىشرقلا ىسيع



 الالإل لاجرلا : مالعألا ليلد

 (قف س تد قم خ) ه 1١4 - هيقفلا
 64١ :ىسلدنألا هللا دبع وبأ ,179 ىديمحلا

 ,178 :نيحيحصلا نيب عمجلا بحاص-

 ىبأ نب دمحم/ مخ لكثح لاح ل

 - دادغب نكسو - ىقرويملا حوتف رصن

 - ةودقلا ظفاحلا ىرهاظلا هيقفلا

 ه غئةذخ

 دلاو دهرسم مع ءفوع نب ىدسألا نانح

 (تدم :ىوك) 7735 - 5176 :ددسم

 نع ىوارلا ىعباتلا نيصح نب ,ىدسألا ناّيح
 544 .5955 - 51976 :رساي نب رامع

 نيعباتلا ظافح نم ىفوكلا جايهلاوبأ/

 (س.تد م) تاقثلا

 ظفاحلا هنع ىور 044 :نايح نب دمحم وبأ
 .ناهبصأ خيرات ىف ىناهبصألا ميعن وبأ

 نب وه 6٠١ :دهاجم نب بوقعي نع ءةلظنح

 ىراصنألا سيق نب ةلظنح نب ورمع .
 ش (خب) ىندملا ىقرزلا

 ىقرزلا 7١١/7 :ىراصنألا سيق نب ةلظنح .
 ةيؤر هل :ليق .نيعباتلا رابك نم .ىندملا

 (ق سد م خ)
 بلاط ىأ نب ىلع ني دمحم / ةيمتحلا نبا

 ايوسنم - 317 ,79179 - اههنع هللا ىضر .

 - ةيفنحلا رفعج تنب ةلوخ - همأ ىلإ
 دحأ ملغعي ال ,مامإلا .ىمشاهلا دمحوبأ

 أ ههجو هللا مرك مامإلا هيبأ نع هنم ٌدنسأ

 .(ع) ه 6٠

 لهأ هيقف تباث نب نامعنلا مامإلا ةفينح وبأ
 بهذملا مامإو ءراظنلا ظفاحلا قارعلا

 3166 (س ت) (دادغيب ه١16-4-)

 نب - ديز نب ةجراخ ٠.

 لوو للك" لكحل هباحصأ 10١ لا#

 للقا" ثول ل للالع سكا صروح

 .هتاقوو هدلوم خيرات

 نسحلا نب دمحم :مامإلا ةفينح ىبأ ابحاص

 ' ىضاقلا فسوي وبأو,ميملا ىف / قابيشلا

 | ءايلا ىف /

 دمحم وبأ ىباحصلا ءىّرُعلا دبع نب بطيوخ

 ,ىرماعلا  ىشرقلا/ 587 + // هم

 .مهنع هلأ ىضر ةباحصلا ىرمعم نم

 نع ه 04 ةنس ىفوتو حتفلا نمز ملسأ
 (م خ) ةنس نيرشعو .ةئام

 (خ)

 نم 4١١ 01١4 :تباث

 ىندملا ديز وبأ "5١ ,ةعبسلا ةنيدملا ءاهقف

 - ظفاحلتا هيقفلا ىراصتألا 5.0 //
 (77(ع) ةنسب ةئسب اهلبق ليقو ه٠

 ناَبَح نب ناميلس / 2٠5 :رمألا ,دلاخ اخو

 (ع) ه ١184 - ىفوكلا ىدزألا

 .ىعباتلا ىندملا / 05 :ىودعلا ملسأ نب دلاخ

 ش ىرهزلاو (قدخ تخ) ديز هوخأ هنع

 5179 ,018 :ليلاي دبع نب ريكبلا نب دلاخ

 نيب وسنم «نييردبلا ءارفع ىنب هتوخإ ىف -

 ' ..مهنع هللا ىضر مهمأ ىلإ
 هل دلو - 514 // ىرصبلا ثراحلا نب دلاخ

 ىميَجُشا نامثعويأ/ انبا رشع ةتس
 (ع) اه ١85 - ظفاحلا

 ةملث) :لاق ,ةجراخ' توم زيزعلادبع نب رمع غلي امل (1)
 .(مالسإلا ىف هللاو



 لاجرلا : مالعألا ليلد . - امال

 "دمحم نع ءاذحلا )١184( نيريس نبا نع .دلاخ

 .ني ريس نب

 نكلو ءاذح نكي مل - 771.776 :ءاذحلا دلاخ

 نارهم نب لزانملاوبأ / مهيلإ سلجي ناك
 وأ ه١١27-) ظفاحلا ىرصبلا

 .(عدالل“

 +0 :نمحر لا ديع ني ديزي .ىنالادلا دلاخ وبأ

 ىف لزن .دسأ ىنب ىلوم .ىفوكلا/ ىعباتلا
 (4 :ه )-٠٠١ مهيلإ بسنف نالاد ىنب

 :ىعباتلا ىرصبلا ةدلخ وبأ .رانيد نب دلاخ

 ظفاحلا ىدعسلا ىميمتلا/ 4

 (س تد غ)

 .ىومألا ةيمأ نب / صاعلا نب ديعس نب دلاخ
 .نيلوألا نيقباسلا نم .ديعسويأ- 4948

 .مهنع هللا ىضر

 ةبعش هفحص - 4/١ :ىفوكلا ةمقلع نب دلاخ

 ىنادمهلا ةيحوبأ/ ةطفرع نب كلامب
 (ق س د) ريخ دبع نع .ىعداولا

 0١17 :ىرصبلا ىودعلا ريَمَع نب دلاخ
 (ق س مت م)

 // 757 :رامه نب ميعن نع .نادعم نب دلاخ
 ىصمحلا هللا دبع وبأ .ىعالكلا/ 784
 (ع) دابعلا ظافحلا نيعباتلا ءاهقف نم

 :,ىموزخملا ةريغملا نب / ديلولا نب دلاخ
 هللا فيس/ 48١ :بحاصلا ناميلس ويأ

 (ق سدمخ)

 نوراه نب ديزي - (276) :ىطساولا دلاخ وبأ

 1 .ىملسلا
7 - 1 
 ٠ السإإلا هتيلوأ - 34 :ترالا نب بايخ

 ىب فيلح ءىميمتلا .هيف اوبَّذَُع نمو

 (ع) هال - ىردبلا هللادبع وبا .ةرهز

 :فاَسُي ني بيبخ ني نمحرلا دبع نب بيّبْح
 ,ىعباتلا ىندملا ثراحلاوبأ/ 107 83ص

 - بيبخ تنب ةسيئا هتمعو هيبأ نع

 (ع)اه 3

 ريبزلا نب هللا ديع :(105) بيب وبأ
 بحاصلا .ىدسألا '

 ريغ :بيبخ وهو - 701 :ىدع نب بيبُح
 مصاع نب صفح نع .بوسنم

 نعم نب دمحم نب هللادبعو

 ّنلَع نب ىسوم (110) ىسيعوبأ ىلتحلا
 نيسلا فرح ىف :ديعس وبأ .ىردخلا

 نب سنأ ىلوم هنأ اومعز .هللا دبع نب شارخ
 4417 :هنع هللا ىضر كلام

 :ىف ف ءنيديلا وذ - 70 // ىملسلا .قابرخلا
 ءاوذألا

 ظفاحلا هيقفلا ىروباسيتلا ركب وبأ ,ةيزخ نبا
 * ,154 ,159 حيحصلا بحاص ,مامإلا
 دكت نحكم كف قلم لوا

 تايعابر ىف 87 :ىمشاملا نابأ نب رضخلا

 ,لاوعي تسيل مكاحلل
 776 :مالسلا هيلع .رضخلا

 نب ظوفحم/ ١797 :هيقفلا لينحللا باطخلا وبأ

 ىدادغبلا ناَدَوْلُكلا نسحلا نب دمحأ
 (هام١1 - 4719) مامإلا

 ديجملا دبع نب ديمحلادبع باطخلا ويأ

 ريكألا شفخألا - ("080)

 نب دمحم نب دمت / ناميلس وبأ .ىباطخلا
 ظفاحلا ىتسيلا باطخلا نب ميفاريإ



 فحل 1 لاجأ رلا : مالعألا ليلد

 ,ننسلا ملاعم) بتكلا ىف هل ,لاحرلا

 ةنس) تسي هدلبي ىفوت (ثيدحلا بيرغو
 وال ,كلالك ىالم ىلالك ملم

 ,هبيرغ 209 2٠٠١, ,ناميلس وبأ "0

 ا عدم 44

 نب ىلع نب دمحأ ,ركب وبأ ,ىدادغبلا ,بيطخلا
 خيرات :هل .مالعألا ةمئألا دحأ :تباث

 مولع ىف ةروثأملا تافنصملاو .دادغب

 فرشو ,عماجلاو ,ةيافكلا :ثيدحلا
 «قرسقفملاو قفتملاو .ثيدحلا باحصأ

 لصتم ىف ديزملا زييقو ءقحاللاو قباسلاو

 رغاصألا نع رباكألا ةاورلاو .ديناسألا

 لصفلاو ,ءانبألا نع ءابآلا ةياورو

 ةلحرلاو ديناسألا لصتم زييقو ءجردملل

 فلتؤملاو ..ءامسألا بولقمو .ملعلا بلط ىف

 ..تامهبملاو «َىِسْنو ثدح نمو .فلتخملاو
 اظفحو ةفرعم ةيعفاشلا رابك نم ناكو

 هيلإو .همولعو ثيدحلل اطبضو اناقتإو

 (ه478-+95) اهيف ةلحرلا تناك

 ىف ,ثيدحلا مولع ىف هتافنصمو هخيرات رظناو -

 لقت ,1190 32/0158 :بتكلا ليلد

 لكك لكك ةلوارولا؟ ىلا ككحح

 1017 اا ل ا

 لوح لكك لكل" لوك ىلح كلك

 مجاب ملك خلل لاو للاع لوح

 كذا فري سس فه ففي شل

 لل ىرطالو رسال سوو لولا سوا

 قلو لعل لوو لكك لكك للم

 لقاكم ثلال كاف كا ىلا كلا

 ا 012 20 ل

 00٠, ىلع نب دمحأ ركب وبأ ,050 .0الال

 المع تم تل" موو مالا مكن

 03 د46 // دكك

 ١ نيسمحلا وبا ءدمح نب دححإا ,ءفافخل .

 :ىروباسينلا 006٠ ١

 نب دمحم / 700 :ركب وبأ دالخ نبا

 ه1784-- ىرصبلا ريثك نب دالخ
 ش 1 (س تدم)

 ىعباتلا نع ىوري : :ورمع نب دالخ

 00 ىسودسلا حلاص ىبأ

 ,501 :ظفاحلا ىضاقلا .دمح وبأ .دالخ نبا.
 20 فش ل

 ىزمرهمارلا - 714 دالخ نبا ىضاقلا

 :ىرصبلا ىدعسلا ىميمتلا ١8 :ةدلخ وبأ

 رانيد نب دلاخ :ىف

 ,باتع ىبأ نب 70 :ميمق نب فلخ

 (ق س) ىفوكلا نمحرلا دبع وبأ
 .ةافو نيعباتلا رخآ 019 :ةفيلخ نب *”فلخ

 ءمهالوم ,ىعجشألا دعاص نب /

 مث ىطساولا مث ىنوكلا دمحأ وبأ
 ةنس نيعست نع ه -١8١ ىدادغبلا

 (غ م غب)
 دمحمويأ/ 777 :ىَمّرَحْمْلا لاس نب فلخ

 .(س) ه 58١ - مهالوم «ىبلهملا

 ىبأ تعمس :دمحأ ني هللادبع نع بيذهتلاب هتجرت ىف *

 لجر اندنع ,دمحايأ اي :ةنييع نب نايفسل لجر لاق .:لوقي
 ثيرح ني ورمع ىأر هنأ مغزي ةفيلخ نب فلخ هل لاقي
 -ورمع نب رفعجايأ ىأر هلعل ءبذك :لاقف - ىباحصلا -
 ايأ تعمس :لاق قوميملا نسحلا ىبأ نعو :ثيرح نباح
 :لاق ؟ثيرح نب ورمع نب ةفيلخ فلخ ىأر :لأسُي هتادبع
 .هيلع هّبِش نكلو ءال



 لاجرلا :مالعألا ليلد 7

 دمحمويأ/ 708 :رازيلا ماشه نب فلخ

 - مالعألا دحأ ,ةئرقملا ىدادغبلا

 (د مز) ه7

 نيدلا سمش سايعلاوبأ/ 8١4 :ناكلخ نبا

 © ىضاق ىعفاشلا ىلبرإلا دمحم نب دمحأ

 ذيمالت نمو نايعألا تايفو خرؤم .ةاضقلا
 (هاكهق) حالصلا نبا

 (للعلا باتك) هل - 7+ // 504 :لالخلا

 نوراه نب دمحم نب دحأ ركبوبأ/

 عماج .ةمالعلا هيقفلا ىينحلا ىدادغبلا

 .(ها 76١ -) هيترمو دمحأ مامإلا ملع

 نب نسحلا .ءدمحم وبأ - 277 2١8 :لالخلا

 ىدادغبلا بيطخلا خويش نم .بلاط ىبأ
 ىلع دسملا جرخ .نقتملا ظفاحملا

 (ه 2894 - 07”7) نيحيحصلا

 .دنسملا ثدحملا - 0486 :ىحمجلا ةفيلخ وبأ

 نب لضفلا/ ىحمجلا مالس نب دمحم وخأ

 ةقبط .ةقثلا اهثدحم .ىرصبلا بايحلا
 ةنس ةئام وحن نع (ه 0-7-) تقولا

 : 58٠ 086 :بابش .ىرْفصُعلا طاّيخ نب ةفيلخ

 ظفاحلا ىرصبلا ورمعويأ/ (خيراتلا) هل

 1 (م خ) ه2 .تبثلا

 ىف هل دلو نميف - 68 :ىدعسلا نبا ةفيلخ

 دولوم ةئام مالسإلا

 :قرتفملاو قفتملا نم ةتس :دمحأ نب ليلخلا
 ولو 9م

 / ضورعلا بحاص .ىرصبلا ىوحتلا ©
 .ىديهارفلا ىدزألا/ .نيعلاو

 مالعألا دحأ .ىرصبلا نمر لادبعوبأ

 (قف) ه 279.-51.. - ةودقلا

 314 :ةدابع نب حور نع ىور ,"!قاهبصأ ©

 نع - 7١4 .ىملسلا وأ .ىنزملا رشب وبأ ©

 .هنعو .ىرصبلا رضخأ نب رينتسملا

 (خب) ىدنسملا
 : ىناسارخلا ىفنحلا هيقفلا ىزجسلا ديعسوبأ ©

 (ه.798) دنقرمس ىضاق / 06

 :لضافلا ىبلهملا ىضاقلا ىتسُبلا ديعسوبأ ©

 دححأ نب ليلخلا نع ىور - 06

 نب دمحأ نع ثدحو ءروكذملا ىجسلا

 .ةمثيخ ىبأ نبا خيراتب ىركبلا رفظملا
 ىقهيبلا هنعو

 نع ىور .ىعفاشلا ءاضيأ ىتسبلا ديعسوبأ ©

 ىلإ لحرو قييارفسألا دماح ىبأ

 ىرذعلا سابعلا وبأ هنع ثدح .سلدنألا

 .*هريغو

 ,0584 ,72 57 ,”7ا/ :ىلعي وبأ .ليلخلا

 نب ليلخلا/ داشرإلا باتك هل -

 ' ,ظفاحلا ىضاقلا ىنيوزقلا دمحأ نب هقادبع

 ردقلا ىلاع ءلاجرلاو للعلاب ءالعلا نم
 (ه غ47-) دانسإلاو

 / غ60 ,ا#“ا :ىعّبضلا ةّرُم نب ليلخلا

 (ت)ه ١٠١ - ىقرلا مث ىرصبلا

 541/// برح نب ريهز/. ىدادغبلا ةمثيخوبأ

 000 يهز :ىف

 دحأ نب ليلخلا نم قرتفملاو قفتملا ىف هلوق (1)
 هنأ ىلع ىزملاو ىقارعلا هين .ةدابع نب حور نع .ىناهبضألا

 رظنا .ميعن ىبأل ناهبصأ خيرات ىلع الاحأو (دمح نب ليلخلا)

 .8١3ص شمالا

 عبارلا حونلا)ف .ىقارعلا ظفاحلا دييقت رظنا *

 .حاضيالاو دييقتلا نم (نيسمخلاو
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 تس سس يا

 ' ىخيراتلا ركب وبأ .ىدادغبلا ةمئْيَح ىبأ نبا

 ه 199 - (خيراتلا) بحاص .ظفاحلا

 ريكب وبأ 098 ملا ىكدل طلح

 ركب ىبأ :ىف هرظناو 104 .116 .ىخيراتلا

 .برح نب ريهز نب دمحأ ةمثيخ ىبأ نب

 ريهز/ 770 547 1/4 :ىفوكلا ةمثيخوبأ

 ظفاحلا ىفعجلا جيّد نب ةيواعم نبا

 (ع) ه 27 - دنسملا

 :ىنزيلا هقادبع نب دئرم ءىرصملا ريخلا وبأ

 ديناسأ تبثأ ىف 16.//197+ لول

 .نويرصم هلاجر لك دانسإ ىو ,نييرصملا
 (ع) ظفاحلا هيقفلا ىعباتلا ىريمحلا/

 ىدادغبلا لضفلا وبأ / ”#إل :نوريخ نبا

 هه 288 - نيسحلا نب دحأ ظفاحلا

 (د)

 014 :رعاشلا لذلا .مارح نب ريهز .لخادلا

 :لضفلا نب نمحرلا دبع نب هتادبع .ىمرادلا
 دمحوبأ/ 7//غ1 ك4

 (تدم) ه 700 - .ظفاحلا ىدنقرمسلا

 ىمرادلا دئسمي فورعملا نئسلا باتك هل-

 24764 :.دلاخ نب .ديعس نب نامثع :ىمرادلا

 ثدحم ىناتسجسلا ديعسوبأ/ 061" ,هله

 اه 158٠ - ةودقلا ظفاحملا ةره

 (س تدم خ)

 دمحأ نب / رمع نب ىلع نسحلا وبأ ,ىتطقرادلا.
 ظافحلا ةمئأ نم :ىدادغبلا ىدهم نب

 'مالعأو نينقتملا نيفنتنصملا

 بتكلا ىف هل- ه 86 - راظنلا

 ..نوكورتملاو ءافعضلاو للعلاو نئسلا)

 «بئارغلاو ,ءىسنو ثدح نم رابخأو

 ءاهنوتمو ثيداحألا ديناسأ نم فحصملاو

 ,لال؟ ,.3115 ١08 .(فلتخملاو فلتؤملاو

 فشل دن قا ل ا

 ابل للبت لاول وع او لب

 اور دات ضر ضو 0 ل

 داما علك عالم نسبا لا اا

 ,656 ,.هث5غ ,ه8#5 ,ما"ع مطب وج

 // هال تمك' تكك تلو موك
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 هللا ديع نب ديزي نب دوا :ىدوألا دواد

 :ىوكلا ءالعلا وبأ .ىرفاعزلا ىدوألا

 ش )5

 .نامثع نبورمع ىلوم/798 :نيصحلا نب دواد

 (ع) ه ١0 - ظفاحلا ىندملا ناميلسوبأ

 .ملسم خويش نم 593//:ديشر نب دواد

 لضفلا وبأ .مهالوم .ىمشاملا/

 - ليبين ةقث .دادغب ليزن ىمزراوخلا

 (قسدمخ) ه 8

 ١ ناميلس (ننسلا) بحاص .ىاتسجسلا دواد وبأ

 هيقفلا مامإلا ظفاحلا ىدزألا .ثعشألا نب

 نع. ه 17010 - .ةرصبلا ليزن .عرولا

 230817 ,01779 (س ت) ةنس نيعبسو ثالث

 ١ ,آكؤ5 ىوك لال نوع وع ىوبب

 ا 1 75 غ6 كغ

 الكا ءاللل الك رالاا ولام |

 00 لا ىلا ابا

 دعم نب ناميلس/٠٠2 :ىجنسلا دواد وبأ

 (ستم) ه؟67 - ظفاحلا ىزورملا

 هل - 1879//707 :ىسلايطلا دواد وبأ
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 3333 سا اا

 دوراجلا نب دواد نب ناميلس/ (دنسملا)
 دنسملا ظفاحلا .رييزلا لآ ىلوم .ىسرافلا

 (غمتخ) ه5.

 وبأ .نمحرلا دبع نب/78ا/ :راطعلا دواد
 (ع) هااه - ظفاحلا ىكملا ناميلس

 عم 0: ىرهاظلا - فلخ نب - ىلع نب دواد

 ناميلسوبأ/ .ةغوبتملا بهاذملا باحصأ
 رهاظلا لهأ هيقف ىدادغبلا مث ىناهبصألا
 ه 77. - ١7؟) ,عرولا دهتجملا

 وبأ .ىدتكلا / ؟٠١4 :تارفلا ىبأ نب دواد
 ه 155 - ىرصبلا مث ىزورملا ورمع

 (قست غل
 .ىئاطلا ١64 :منحق نب ريحملا نب دواد

 ىه ٠١5 - ىرصبلا ناميلس وبأ)

 ىبأ نب نب نابأ نع هيبأ نع - (قدق)

 كلام نب سنأ ديناسأ ىهوأ ىف - شايع
 هنع هللا ىضر

 - 519 :مهالوم .ىمشاهلا دواد وبأ

 هيقفلا جرعألا زمره نب نمحر لادبع
 ,مهالوم .ىريشقلا/"40 :دنه ىبأ نب دواد

 (5 م تخ) ظفاحلا ىرصبلا ركب وبأ
 , قاحسإ - :ىربدذلا

 57 قازرلا دبع

 .دايص نبا :ىف :لاجدلا
 نم .نصغلا وبأ ,514 :تباث نب نيَجّدلا

 نيعباتلا تك ىف دارفألا
 ىبلكلا باطلا وبأ/848 ,#ال :ةيحد نبا

 .ىبرغم لا قتبسلا ىلع نب نسحلا نب رمع
 (ه 777) ةرهاقلا ليزن

 ىنهجلا / 778 :دمحم نيزيزعلادبع .ىدرواردلا

 فئصم ىوار «ميهأ ريإ :نب

 ظفاحلا ىندملا دمحوبأ .مهالوم .ىعاضقلا
 1 .(ع) ه /١41 - دقانلا

 روهشم 444 5947/ :ىباحصلا .ءادردلا ىبأ

 ' ىراضنألا/ هيبأ مسا ىف فلتخم ,هتينكب

 (ع) ه 77 - هنع هللا ىضر .ىجرزخلا

 ىدزألا ركب وبأ/4989 .4988 :ديرد نبا

 ىرابخألا ىوغللا نسحلا ني دمحم ١
 (ه؟١) ةيوارلا

- 0 

 .جلعد نب :١ 8٠ 61١/ :دمححأ نب جلعد

 ءرمحعملا لدعملا ىزجسلا دمحم وبأ
 نيعستلا ىلع فينو (ه )- 0١

 حتفلاوبأ .20" :ديعلا قيقد نبا

 .ةدمعلا حرش هل 718//ىريشقلا

 نب ىلع نب دمحم نيدلا ىقت/ .حارتقالاو

 ىرصملا ئطولفنملا عيطم نب بهو

 ةاضقلا ىضاق .مالسإلا خيش .ىعفاشلا

 (ه ا ال.5؟ - 5؟©0) ةودقلا ظفاحلا هيقفلا.

 ىنزملا - ديَعُس نبا لاقيو - ديِعس نب نيكد
 ىبأ دنع ثيدح هل - (د) 0017 :ىباحصلا

 مزاخ نب سيق هنع ىور هدواد

 فرش/ 777 :ىنوتلا دمحم وبأ .ىطايمدلا

 .ىرصملا فلخ نب نمؤملا دبع نيدلا
 (هال.م6 - 519 ذاتسألا ةياسنلا ظفاحلا

 نب هللا دبع ىدادغبلا ,ركب وبأ ءايندلا ىبأ نبا

 .ىومألا نايفس نب ديبع نب دمحم

 - ةروهشملا فيناصتلا بحاص ,مهالوم

 (قف) هه

 :رمعملا ىبرغملا باطخلا نب نامثع ءايندلا وبأ

 ىأر هنأ ىعدي ناكو اليوط رمع .447
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 غصت ا

 .هنع هللا ىضر:بلاط ىبأ نب ىلع مامإلا

 (ه 77ا/) ةنس ىفوتو

 (ذ)

 .هتينكب روهشم ءليلجلا ىباحصلا ,ىرافغلارذ وبأ
 بدنج هنأ هيف رهشألاو .همسا ىف فلتخم

 مارح نب ديبع نب نايفس نب/ةدانج نب
 ,2917 .21/4 ,774 (ع) هالا :رافغ نب

”,> 

 نيدمحأ نيديع/ 784 :ىورملا رد وبأ

 ظفاحلا كامسلا نبا .مرحلا خيش ,هقادبع

 ه 114 - دنسملا

 :مالسإلا خيش .هتلا دبع وبأ ظفاحلا .ىبهذلا

 سمش/ ةباحصلا ىف هباتك ه١١ <14

 زامياق نب نامثع نب دمحأ نب دمحم نيدلا
 هئالبنو هظافحو مالسإلا خرؤم .ىعفاشلا

 نازيملا بحاصو .هيئرقمو هننايعأو

 517/7 ..لامكلا بيذهت بيهذتو دي رجتلاو

 (هال8غ-

 :سراف نب دلاخ نب/ىيحي نب دمحم .ىلهذلا

 ميملا فرح ىف (333 ,57)

 787.585 : ىيحي نب دمحم نب ىيحي .لهذلا
 ءايلا فرح ىف 06

 - 018) ىباحصلا .ىملسألا ةثراح نب بيؤذ

 ةثراح ىنب ةباحصلا هتوخإ ىف 4
 ناوضرلا ةعيبو ةيبيدحلا اودهش نييملسألا
 ٠ .مهنع هللا ىضر

 نب/ ,#49 ليعامسا :2؟0بئذ ىبأ نبا

 نب ليعامسإ :مكاحلل ةفرعملا نع القن..نساحملا ىف )١(
 نب نمحر لا ديع نب دمحو .ءبئتذ ىبأ نب نحر لاديع

  نيعباتلا ىعبات نم بئذ ىبأ نب نمر لاديع

 7٠١, :نمحرلا دبع نب دمحم :بئذ ىبأ نبا
 .هددج ىلإ ابوستم ,592؟ ,ةها“#

 نب ثراحلا نب ةريغملا نب/ 7
 ثراحلا وبأ .ىرماعلا ىشرقلا- بئذ ىبأ

 ه ١١09 ,ةمألا ءاهقف دحأ .فدملا

 (ع) ةفوكلاب

 :ءاوذألا نم.

 ىف ىعباتلا ,؟٠4 :ىريمحلا عالكلا وذ'-

 سرافلا .ىيباحصلا 797// :نيلامشلا وذ -

 ىعازخلا ةلضن نب ورمع نب ريمع/
 .ةرهز ىنب فيلح

 7/؟0//ىباحصلا ىملسلا قابرخ .نيديلا وذ -
 1 ياا

 .(ر)

 ىف/سيردإ نب دمحم متاح وبأ (177) :ىزارلا

 ءاحلا فرح

 نيوخألا ىف) ؛مكاحلل ثيدحلا مولع ىف اهو ناوخأ ءبئذ ىبأ
 . :لاق (نيثالثلا»و سداسلا عونلا :نيعباتلا ىعبات نم

 'ثدح دق بئذ:ىبأ نب نحر لادبع نب ليعامسإ»

 ىف اهيب قرقو .«روهشمف نمحرلا دبع ني دمحم امأف
 ىبأ نبا وأ بيؤذ نب نمحرلا دبع نب ليعامسا :ةصالخلا

 .(س) رمع نبأ نع ىعباتلا ىدملا ىدسألا بيؤن

 بئذ ىبأ نب ثراحلا نب ةريغملا نب نمحرلا ديع نب دمحو

 هلحأ ىفدملا ثراحلا وبأ ىرماعلا ىشرقلا كلملا دبع نب ماشه

 (ع) ه ١69 :نيعباتلا ىعبات نم مالعألا ةمئألا

 نب نمحرلا دبع نب ليعامسإ باي ليدعتلاو حرجلا ىفو

 نب ءاطعو رمع نبا نع ىور بيؤذ ىبأ نبا لاقيو ءبئذ ىبأ

 نييزاجحلا ىف ةعزز وبا. هدع حيجن ىبأ نبأ هنع ىورو راسي

 :ةقث قدم :لاقق هتع لئسو -
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 ديبع ةعرز وبأو متاح وبأ :777//نايزارلا

 ىازلا ىف :ميركلا دبع نب هللا

 :ةقث ىفوك ١١ :ىسبعلا ناسيك نب دشار

 (ق) ىعباتلا ةرازف وبأ

 :ىندملا هللا دبع وبأ .ىباحصلا .جيدخ نب عفار
 ىلا و/ركلل موك كال لكك للك

 ىراصتألا ىدع نب عفار نب/

 (ع) ه ال5 - ىسوألا

 811 ,#*#/ :ىندملا عيفن غئاصلا .عفار وبأ

 نم/ باطخلا نب رمع ةنبا ىلوم ,مرضخم
 (ع) نيعباتلا ءابلع

 :راصنألا لخن ىمار .ىرافغلا ورمع نب عفار

 ' ةرصبلا ليزن ىندملا نارمعوبأ/ "هم

 (ق تد م)

 . نب دمحمويأ ,دالخ نبا ىضاقلا .ىزمرهماَرلا
 (لصافلا ثدحملا) هل - ظفاحلا .دالخإ

 الخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا/
 نم ناك راظنلا عرابلا ظفاحلا دمحم وبأ
 نم بيرق ىلإ شاع .نأشلا اذه ةمئأ
 لسو نسأل سوك لاو (هلتل)
 207 ا سا لا ناك دلفي
 عمو ..لاه لال و تلال لكك

 (لصافلا ثدحملا) هباتك

 نب - ميفاربإ نب قاحسإ .هيومار نبا
 هعابتأ 10١ 2959 ,2ا: “ل. :- دلخم

 ىلظنحلا بوقعي ي/')وبأ/ .ةيقاحسإلا
 هيقفلا مامإلا .ىرصبلا ىزورملا

 ةطقن نيا دييقتو هبيذهتو بيذهتلا ىف «بوقعي وبأ» )١(
 :ةصالخلا ةعبط ىف هتينكو .مهتاقبطو ظافحلا ةركذتو (١7/ل)

 [دمح وبأ]

 دق اق خيب) هاا ىلا

 ةناحير هيلع نبا ليعامسإ وخأ - (ت
 .ةاورلا ةوخإلا ىف ,ءاهقفلا

 70١ :ىسبعلا ,ةلمهملا رسكب ,.شارج نب ىعبر

 رايخ نم مرضخم 'ءىفوبكلا ميرموبأ/
 (ع) نيعباتلا

 بحاص - 575 :ناميلس نب 79//عيبرلا

 .ىدارملا رابجلا دبع نب/ .ىعفاشلا مامإلا
 - مألا ىوار ءىرصملا دمحم وبأ ,مهال وم

 ةاور ةتسلا دحأ وهو (ق س د) ه

 هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا نع ديدجلا

 ىميتلا خورف نمحرلا دبع ىبَأ نب/ىأرلا ةعيبر
 نامثعوبأ .كلام مامإلا ذاتسأ مهالوم

 - ظفاحلا ىتفملا هيقفلا ىعباتلا ىندملا

 1 ك6 ل (عل اه حال

 / بعك نب 7948 ,595 :ىملسألا ةعيبر

 بحاصلا ىندملا سارفوبأ

 كو : ىكتعلا لالحلا وبأ ,ةرارز نب ةعيبر

 مرضخم

 هل .ليدلا - 018 7٠6 :دابع نب ةعيبر

 ,ةبالق ىبأ ىلوم ىرصبلا ىمرجلا /ءاجر وبأ
 .,ناملس همسا 5-5 هيقفلا ىعباتلا ىمرجلا

 هالوم نع ىور .هتينكب ركُذ هنكلو

 (سدم خل
 :مرضخم ظفاحلا 'ىزصبلا ,ىدراطعلا ءاجر وبأ

 ىف لاقيو - ميت نب نارمع همسأ - 0

 ,ةكم حتف دعب ملسأ - ناحلم :هيبأ مسا
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 - نآرقلا ملعو .ةنس نيعبرأ هموق 1

 (ع) ه 7

 نب دمحم نمحر لا دبع ىبا بقل .لاجرلا وبا
 .ىندملا ىراصنألا ةثراح نب نمحر لا دبع

 - لاجرلا ىبأب بقلف لاجر ةرشع هل دِلُو
 (ق س م خ) نيعباتلا ظافح نم

 ىف هيبأ نع - ىدادغبلا - 0468 :لبنحلا

 نب ةنيكأ ىلإ اقسن ءابآ ةعست نم هل دنس

 ىضر ىلع مامإلا نع ىميمتلا هللا دبع
 (ه ممل - ) هنع هللا

 ليقو/ 77 :ىليألا ءارغصم ءميكح نب قيّرَر
 نم .ةرازف ىنب ىلوم ميكح وبأ:قيرز

 (١)(س) نيعباتلا عابتأ ٍ

 :ىناهيصألا رمع نب نمحر لادبع بقل ءهتسر
 اه ؟غ3 - ىدزألا نسحلاوبأ/ 171

 (ق)

 باسنألا باتك هل - 806 ,875 :ىطاشرلا

 دمحم وبأ ,هللا دبع نب ىلع نب هللا دبع/

 ةباسنلا ظفاحلا ىسلدنألا ىمخللا

 ش (همغ)

 دئاوفلا بحاص .نيدلا ديشر ظفاحلا

 ديشرلا نيسحلاوبأ/ #88 :ةعومجملا
 هلا دبع نب ىلع نب ىيحي .راطعلا

 ىرصملا مث ىسلبانلا ىومألا ىشرقلا

 ةساير هيلإ تهتنا :ظفاحلا .ىكلاملا

 - 0858) .ةيرصملا رايدلاب ثيدحلا

 شماه ىلع هيلع هبن اك (س) بيذهتلا ىف هتمالع ١١(
 (ىس تخ) اهيف هتمالعو (ةصالخلا)

 ىف ةعومجملا هدئاوف رظناو (ه

 ش بتكلا
 نب ىلع نب دمح// .007 :ىبطاشلا ىضرلا

 ليزن ىسلدنألا ىراصتألا فسوي

 'ةيبرعلا ىف هتقو مامإ .ةرهاقلا

 (ها53488غ>-)

 5141 :ىباحصلا .ىظرقلا لأومس نب ةعافر

 ىف فلتخم .ىباحصلا ,500 :ىودعلا .ةعافر وبأ

 نب ديمح هنع ةياورلاب درفنا - :همسا:

 ىودعلا لاله

 ةيلاعلا وبأ ؛مهالوم ءىحاّيّرلا نارهم نب عير

 ناك/ نيمرضخملا نم - 5194 :ىرصبلا
 ناكف هتقتعأ حاير ىنب نم ةأرمال ىلوم

 (ع) ه 1١ - ربنلا ءارو امب نّْذأ نَم لوأ

 77 ؛ ثدحملا ىعباتلا ,نابأ نب ديزي .ىشاقّرلا

 (ق ت خب) دهازلا ىرصبلا ورمعوبأ/

 .ةلقسم هيف لاقبو - ىدبعلا/ةلَقْصَم نب ةبقر
 ىفوكلا هللادبعوبأ/ 075 :نيسلاب

 دمخ)ده ها59١1- نومأم ةقث ,ىعباتلا

 نم وهو ىميتلا هنع ىور - (قف سات.

 ىميتلا نع ةياور ةبقرل ظفحي الو ,هنارقأ
 ناميلس

 نم :دنسملا ظفاحلا لاحرلا ,دمحوبأ ىواهرلا

 نب رداقلادبع/ 87 حالصلا نبا خويش

 درفتو رْمُع .تقولا ظفاح لينحلا هتلادبع

 5١5 - اهرلاب 675) هيلإ لجخرو

 . (نارحب
 فلتخم ١6" 2٠١5 ديسأ نب بازحأ ,مهر وبأ

 (ق سد) مرضخم هنأ حيحصلاو .هتبحص ىف



  لاجرلا : مالعألا ليلد 1 دولا

 قادمهلا معطم نب/5١7 .ىبحرألا مهر وبأ
 -  .بحاصلا

 - 705 :نيضحلا نب موثلك .ىرافغلا مهر وبأ

 (خب) .ناوضرلا ةعيب دهش ىباحص
 ناسح نب ءالعلا نب / 714 :ةداّيُع نب حور

 دحأ ظفاحلا ىرصبلا دمحم ويأ .ىسيقلا
 ليقو ه ٠١6 - فارشألا ءاسؤرلا

 (ع) اه 56 6ا/

 .ىريتنعلا ىميمتلا/ 507١ :مساقلا نب حور

 دعي ىفوت ,ظفاحلا ىرصبلا ثايغوبأ

 (ق س د م خ) ةئامو نيسمخلا

 رصم لزن - 00-0 :بحاصلا ىراصنألا

 ةنس اهترضاح ىف ىفوت اهبو ةقرب ىلوو

 ةباحصلا رخآ ناكف - ه١ وأ ه٠

 70 (س ت اد خب) اهب ةافو

 ْ ,لهابلا 6 :حتفلاب - ةديبع نب حاير

 نامثع نب نابأ نع .ىزاجح .مهالوم

 "دلو نم - (ذخ) نيسحلا نب ىلعو

 ىحايرلا حاير نب باهولادبع نب رمع

 (س م :ه111)

 (ز)

 رازبلا رمع وبأ .مهالوم ,ىدنكلا/170 :ناذاز
 6(  م خب) ه م" - ىعباتلا ىنوكلا

 ١7/7 :ىبنحلا هيقفلا .ىوغازلا نبا

 رصن نيهلاديبُع نب ىلع نسحلاوبأ/
 (ه05؟ا/-) ةليانحلا خيش ,ىدادغبلا

 م04 ,ءالا مس. الالم :ةمادق نب ةدئاز

 دحأ .قوكلا تلصلا وبأ .قفقثلا/

 (ع) :ه 5٠0 - مالعألا

 ىمايلا هل لاقيو - ىمايإلا :ثراحلا نب دْييُر
 ىنوكلا نمحرلادبع وبأ/ 700 - اضيأ
 (ع)ه ١١5 - عرولا تبثلا طظفاحلا

 نم ةلامعلا ثيدح ىف ىرهزلا نع - ىدييزلا
 نب دمحم/ 81// :ةباحضلا ىعابر
 ىصمحلا ليذهاوبأ ءرماع نب ديلولا
 خ) ه ١48 - ىرهزلا بحاص ىضاقلا

 (ق سد 1

 نب هللا دبع نب/ 57 ,6884 .راكب نب رييْزلا

 رييزلا نب هللا دبع نب تباث ني بعصم - ١
 اهيضاق .قندملا هلا دبع ويأ ىدسألا

 بتكلا ىف هل - (ق) ه 505 - ةباسنلا

 شيرق باسنأ

 ىشرقلا ء.مشاه نب بلطملادبع نب ريبزلا
 تايباحصلاو ةباحصلا هونبو .ءىمشاهلا

 ,0154 مهنع هللا ىضر

 لسلسم ىف 450 .:دحاولا دبع نب رييزلا

 ىذابأدسألا هللادبعوبأ/ هنع مكاحلل .

 مللا دبع ىبأ مكاحلا خيش .ظفاحلا

 (ه ”عال -)

 هللا دبع - ريبزلا نبا

 ىدع وبأ .ىمايلا 754//ىدع نب ريبزلا

 - ىرلا ىضاق .ىعباتلا .فوكلا
 ْ (خ) ه١

 .ىباحصلا ىندملا هتادبعوبأ .ماوعلا نب ريبزلا

 . نب/ 08١ :مهنع هللا ىضر ةرشعلا دحأ

 ىشرقلا ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ
 (ع) لمجلا نم هفرصنم (ه1-)
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 :فينح نب لهس - ةمامأ ىبأ نع .ىريبزلا

 نب هللا دبع نب تباث نب بعصم/ 8
 ه 6٠١ا - ةباسنلا ىدسألا ريبزلا

 (ق س د)

 م :ةيعفاشلا ةمئأ نم .هللا دبع وبأ .ىرييزلا

 سرد نب ملسم نب دمحم ىكملا/ريبزلا وبأ
 :ثدحملا ىعباتلا ,مهالوم .ىدسألا

 قمع زك للا (ع) ها58-

 1١

 017١, :ريبكلا ىعباتلا ,ىدسألا شيبح نب رز

 هىرقملا ىفوكلا ميرمويأ /مرضخم - 5
 هتعو .دوعسم نبا نع .دئسملا رمعملا

 - ةعبسلا دحأ - ةلدهب نب مصاع

 ىفوت -هيقفلا ىعخنلا ميهاربإو
 ,ةنس نيرشعو ةئام نبا ه 87 ةنس

 ش (ع)
 .ىقشمدلا / 7١7 // ىناربطلا هنع .,ةعرزوبأ

 ىرصنلا ناوفص نيورمغ نب نمحر لادبع
 (د) هاما - ماشلا خيش طظفاحلا

 ,35؟ :ىزارلا 584 ,49ل4 ,441 :ةعرزويأ

 .هقك ىلقكف لككأك ىالك علال

 خورف نب ميركلادبع نب هللاديبغ/

 : ءمهالوم .ىموزخملا ىشرسقلا

 .- ةجحلا راظنلا ظفاحلا نمحر لادبعوبأ

 (ق ستم) اه

 هقادبع نب ريرج نيورمع نب / ةعرزوبأ

 ىف فلتخم .- ىعباتلا ىلجبلا / ىراصنألا

 (ع) هتينك همسا ليقو همسا
 59 :ىعفاشلا باحصأ نايعأ نم .ىنارفعزلا

 حايصلا نب دمحم نب نسحلا ىلعوبأ/

 ةعبرألا دحأو نيملسملا ةمئأ نم ,ىدادغبلا

  اه788 -هنع ىعفاشلا ميدق ةاور

 (غخ)
 نب/ 177 :ةفينح ىنأ مامإلا بحاص .رفُر

 لزن .هيقفلا ىربنعلا سيق نب ليذهلا .
 .ةفينح ىبأ مامإلاب هقفتو ةرضبلا

 (هامم-)

 .ثدح- 00١66٠ :ىدنكلا هديود نب ايركز

 نيبؤ ,كلام مامإلا نع ىرهزلاو وه
 .رثكأو ةنس ٠7 اههيتافو

 نب دمحم نب ىبحي ءريرضلا ىندملا .ريكّروبأ
 .ةةعباتم مخب) 547 5510 :سيق

 (ق س تدم

 .ىومألا ىشرقلا ناوكذ نب هقادبع ددانٌرلاوبأ

 نايعأ نم ىندملا نمر لادبعوبأ .مهالوم
 66 (ع)ه ا. - ظافحلا نيعباتلا

 هالؤ ملال ماع كلل الا للم

 :ظفاحلا ىلع نيدعس/ :مساقلاويأ ,قاجنزلا

 ىفوت .هللا تيب راج مرحلا ليزن .ةودقلا

 ه١ لئاوأ وأ ه 27٠ ةنس رخاوأ

 ىرمع نبدمحم ./ .ىزارلا ناسغوبأ .جينز

 087 :ظفاحلا ىودعلا ىميمتلا ركب نبا

 (قدم :ه#5غ١٠ -)

 .نيملسم نبدمحم / باهش. نبا .ىرهزلا

 ىرهزلا.  باهش نب هتلادبع نب هللاديبع
 ىعباتلا هيقفلا ىدملا ركبوبأ .ىشرقلا

 ,ك767 :(ع) ه١ - مامإلا ظفاحلا

 ١ ىلع لكل لح لوك لوو كوع
 اق ةكخ ةنشا قش كش كل

 موك كاع ىلالم للك ك6 واللا"
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 ,205 817 .ىرهزلا 70١ .باهش نبا

 لااا قلاحب قلو لالا“ لل ككاح

 نع هاا 011 غ3 غلا لكك

 عم جيدت 014 077 ,كلام“مامإلا هذيملت
 06١ هلال 6898 نيزعلا دبع نب رمع

 نع كلملادبع هلأس هال. ,.هم8 5 ا

 ,ةورع نع 74837// راصمألا لهأ تاداس

 ء.الغ4 .3585 .تايباحصلا ىعابر ثيدح

 .نيعباتلل تايثالثو تايئانث ىف 5١5٠

 لالالا ءى/.١٠ .ككلام مامإلا هلع 15

 فضي نشأ

 نب هقادبع نب دمحم/ 447 :ىرهزلا ىخأ نبا

 نع .ىندملا ىرهزلا .هقاديبع نب ملسم

 ىبنعقلاو ىسيع نب نعم هنعو ,.همع
 (ع) ه1017- .دلاخ نب ةيمأو

 .برح نب رياهز قاحسإىبأ نع .ريهز

 ةمئيخوبأ ريهز 245 .47/

 دادش نب برح نيريهز / .ىدادغبلا
 ركب ىبأ دلاو - .مهالوم .ىشّرحلا
 (ق سد م خ) ه4 - دحأ

 لورجويأ (001-001) ىمشجلا درص نب ريهز

 ىف هتديصقو رعاشلا ىباحصلا ىدعسلا

 نزاوه ىبس

 ىقرخلا/ 5560 .ىميمتلا / دمحم نب ريهز

 زاجحلاو ماشلا ليزن ىناسارخلا رذنملاوبأ
 (ع) ه0

 نبا/ 075 :7407 :ىفعجلا ةيواعم نب ءريهز

 - ظفاحلا ىفوكلا ةمثيخوبأ .جيّدح

 (ع) ه7

 ىعجشألا // 4١6, 07٠١ :دعجلا ىبأ نب دايز

 هنعو دبعم نب ةصباو نع ىعبات .ىفوكلا
 (ز) فاسي نب لاله

 1١١/ :ارغصم تالنهمب - ريّدح نب دايز

 (د) ىعباتلا ىفوكلا ىدسألا

 ةريره ىبأ نع ىوارلا ءىسيقلا حاير نب دايز
 ةمزالم بوجوو- ةعاسلا طارشأ ثيدح

 - حايروبأو - سيقوبأ/ 7١4 :ةعامجلا

 (ق س م) ةقث ىعبات .ىرصبلا

 ةعيبر نب /رماع نب هقتادبع ىلوم :دايز
 6٠١ :هنع هللا ىضر هالوم نع .ىودعلا

 ىمَشُجلا درص نب ريهز نب دّرُص نيدايز
 6٠7 :ىدعسلا

 :ىفوكلا ورمعوبأ .دايز نب قراط نيدايز

 لو رج ىبأ ةديصق ىور - ١-0808

 ىباحصلا درص نبريهز .ىدعسلا
 نزاوه ىبس ىف .رعاشلا

 // ه84 007 ,24:' لاو :ةقالع 'نبدايز

 ىعباتلا ىفوكلا كلاموبأ .ىبلعثلا/

 .ىبلعثلا كلام نب ةبطق همع نع .رمعملا
 (ع) ةنس ةئام وحن نع ه40١ -

 ةيلاعلاوبأ - 745 :ىرصبلا زوريف نب دايز

 ظفاحلا ىعباتلا ,مهالوف ىشرقلا اّرَبلا

 (سمخ)

 نب ديز نب/ 758 // 1491 :مقرأ نبديز

 ىجرزنخملا ىراصنألا نامعنلا نب سيق

 هللا مرك ىلع مامإلا صاوخ نم بحاصلا

 (ع) ه74 ليقو ه7 - ههجو

 . مهالوم .ىودعلا - 758 ,774 :ملسأ نبديز

 مامإلا غ خويش .ظافحلا نيعباتلا مالعأ نم/

 (ع) ه1 - كلام
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 تا
 00 بيب بإبيببيي بيب بس

 ةماسأو بأ ءىوتغلا/ 7١ // ةسينأ ىبأ نب ديز

 (ع) ه1170 - ظفاحلا ىعباتلا .ىرزجلا

 ىراصنألا ديز نب كاحضلا نب / تباث نب ديز

 ءابجن دحأو ىحولا بتاك ءىجرزخلا
 ةعيب دهشو هلي ىبنلا ىلع أرق .راصنألا

 قيدصلا دهع ىف نآرقلا عمجو ناوضرلا

 614 ,5917 ,7 (ع) اهنع هتا ىضر

 7٠١, ,ةجراخ هنبا هنع ,190 // ديز

 ال ضال

 ىلوم «ىبلكلا ليحارش نب / ةئثراح نبديز

 ىف هتيلوأ 597 :456 هللا لوسر

 لوسر ٌٍبح ةماسأويأ/ 77 // مالسإلا

 دهاشملاو اردب ديز دهش .ِللك هللا

 مالسإلا دنج ىلع .اريمأ ةتؤب دهشتساو

 (ق س) ه4 ةنس

 سلدنألا لخد .لاوجلا ظفاحلا باَبُحلا نيديز

 (غم :ها١٠٠-) |

 ىباحصلا نمحرلادبعوبأ ,ىنهجلا / دلاخ ني ديز
 (ع) هاله - فدملا

 087 :نمحر لادبع وبأ ,ىودعلا باطخلا نب ديز

 ءاهنع هلا ىضر .رمع هيخأ لبق ملسأ/

 (دمتخ) دهشتساو لتاقف

 88١, :باطتقلا نب رمع نب هللادبع نيديز

 ىف - (قس م خ) ىندملا ىعباتلا

 ةاورلا .نيعباتلا هتوخإ

 :بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نبديز

 نبا مامإلا/ نيعباتلا هتوخإ ىف ٠
 ةقثلا ىندملا ىولعلا نيسحلا وبأ .ةمئألا

 ها١١١ ليقو ١١!ةنس لعق

 (قسع تد)
 ش

 ,ةدئاز وبأ وهو. - مهالوم ىموزخملا ,ديزوبأ

 /١91 :هديناسأ .ىه وأ ىف دوعسم نبا نع

 ' .ىزنعلا ةزازف ىبأ ىوس هل ىوار ال

 ةزمهب - عينأ :ليقو - 111 - عيني نب ديز

 .ىفوكلا ىنادمطلا/ - مال هزخآ ,ليثاو

 هللا ىضر - ىلغو رمع نع ءمرضخم

 (ص ت) ىعيبسلا قاحسإ وبأ هنعو ءايبتع

 فلتخملاو فلتؤملا ىف - 700 :تلصلا نبدي

 .ارغصم نيئايب ءدييزو ءديبز :نم

 ( س )

 :ىف - ال :ردنملا نب نيصح :ناساس وبأ

 نصح

 ' ,هيوخأ عم- (ع) ىعباتلا دعجلا ىبأ نب ماس

 عفار/ دعجلا ىنأ ىنب هتاديبعو دايز

 61 :ةاورلا نيعباتلا ءىفوكلا ىعجشألا

 همال - همة :ىدُيَبرلا نع ماس نبا

 نب دمحم نبا :ليقو - ملاس نب هقادبع/

 جولفملا ىفوكلا دمحوبأ .ىديبزلا ملاس

 نع (ق سع د) ه186:- قئثوم :زازقلا

 رماع نيديلولا نبدمحم ىديبزلا

 .ىرهزلا بحاص .ءىضمحلا

 ىودعلا/ .باطخلا نب ءرمع ني هتادبع نب ماس

 .ةعبسلا نيعباتلا اهئاهقف نم ,ندملا

 (ع-ه5١٠-) ليبنلا تبثلا ظفاحلا
 نع هنع .ىرهّزلا ديناسأ حصا ىل 06

 ءاهقف نم 016 ,لاس 184 197 .هيبأ
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 سئس

 ال١ .هيبأ نع ملاس 0178 .ةعبسلا ةنيدملا
 ةياور ىف 540 // نيعباتلا هتوخإ ىف

 ىعبات نع ىعبات .هنع ىرهزلا
 ىردخلا ديعس ىبأو ةريره ىبأ نع ىوارلا ملاس

 0ه5.-4 : مهنع هللا ىضر ةشئاع نعو

 (ق سد م) .ىندملا هقادبعوبأ ماس :وه
 نب سوأ نب كلام ىلوم .ماس وهو
 ىلوم ماس وهو .ىرصنلا ناثدحلا
 ضعب ىف وهو .ىرصنلا داخا نب دادش

 ىفو .نييرصنتلا .ىلوم ماس :تاياورلا

 ىف وهو ىرهملا ىلوم ماس :اهضعب
 ىسودلا هللا ديع وبأ نالّيس ملاس :اهضعب
 لكلا - .سود ىلوم ماس :اهضعب ىو
 توعنو ةفلتخم ءامسأب ركذي .دحاو صخش

 نم فلتخملاو فلتؤملا ىقو - ةددعتم

 +. :ىرضتيلاو ىرصتلا :باسنألا
 ,ىدع نب سيق نب - ثراحلا نب بئاسلا .

 ةوخإلا ىف - 018 :ىمهسلا .ىشرقلا
 نب سيق نب ثراحلا ىنب ,ةعيسلا ةياحصلا
 ' .مهنع هللا ىضر ,ىدع

 نب / امهنع هللا ىضر - ديزي نب بئاسلا
 تخأ نباي فرعي ىدنكلا ةمامث نب ديعس
 (ع) ةنيدملاب 1١ ةنس لبقو ه87 - رمت
 عر ماو هلآ ملا معك للم

 ىف - ةنيدملا ىف اتوم ةباحصلا رخآ
 -لوق
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 ىقوكلا قادمحلا قاحسإوبأ :ىعيبسلا

 - نيعياتلا مالعأ نم .هتادبع نب ورمع
 همسأاو .هتينكب رهتشا - (ع) هاا

 - 387 // مهنع هللا ىضر

 ىف هرظناو 550 ,0048 ,؟591 :فورعم

 ىعيبسلا قاحسإ وبأ :ةزمطلا فرح

 نب حلاص نيدمحأ نب نسحلا .دمحوبأ .ىعيبسلا

 اذه ةمئأ نم ظفاحلا ىبلحلا ىنادمهلا دمحأ
 خويش نم - (هالالا -) نأشلا

 ميعن ىبأو ىناقربلاو ىتغلادبعو ىنطقرادلا

 ديعس نب ىنغلادبع هئم عمس .ىناهبصألا

 // ةباحصلا ىعابر نم ءاثيدح ,ىرصملا
 دما ىلا

 .ىمرضحلا / 084 :دامح نب نسحلا .ةداجس
 (قسد) ه1 - .ىدادغبلا ىلع وبأ

 ىخونتلا ديعس نب .مالسلا دبع .نونحس

 نع ةنودملا ىوار - 511 84: يبرغلا

 ديعسوبأ/ نمر لادبع .مساقلا (')نب
 ىكلاملا هيقفلا مامإلا اهيتفم ىناو 93
 (ه12غ-)

 :رعاشلا /ىعوب ريلا ىحايرلا/ليثو نب ميَحَس
0 

 بويأ :ىنايتخسلا

 ىفقثلا قاحسإ نب دمحم :ىروباسينلا جارسلا
 مهتمئأ نم ىفنحلا هيقفلا ١١ .ىسخرسلا

 دمحم نب نمحر لادبع/
 ىرهوجلا ناو رم نب /10 :نامعتلا نب جيّرس

 - ىدادغبلا نيسحلا وبأ .ىؤلؤللا
 506 ( خت ةهاا1 -)

 .ىزورملا ميهاربإ ني/6-76 :سنوي نب جيرش
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  دادغي ليزن ,ةودقلا دياعلا ثراحلاوبأ

 (س مخ 7386 >)

 [مساقلا ىبأ]' نع :- تيوكلا - ربعلا ةعبط ىف عقو )١(



 الفإ ا ٠ لاجرلا : مالعألا ليلد

 نب ةفيذح لوألا ةلمهملا حتفب - ةحيرسوبأ
ََ 

 :ىباحصلا ,.رافغ نب مارح ىب نم ,ديسأ

 ,قشمد حتفو ةيبيدحلا دهش / - 8

 (2م) فافخ هنبا هتنع ىور

 :ىقوكلا ىنادمحملا / ليعامسإ نب ٌىرسلا

 ىهوأ ىف ءىبعشلا نع/ كورتم - /١6

 (ق) ةريره ىبأ ديناسأ

 ,اتكم تلو لل :ريبكلا تاقبطلا

 «ىمشاهلا عينم نب دعس نب دمحم/ 57571-

 ليزن ىرصبلا هللا ديبع وبأ ,مهالوم
 اه59.-) ,نيبكلا ظفاحلا دادغب

 . (د :دادغبب

 ,ةتبح نب دعس :وه 110 :ريجب نب دعس

 . همأ ىلإ ابوسنم
 باطخملا نب رمغ ىلوم / 7٠١ :ىراجلا دعس

 هنع هللا ىضر

 / : ىضاقلا فسوي ىبأ دج ,ةتبح نب دعس

 قلجبلا ةيواعم نب ريجب .نب دعس وه

 راصنألا فيلح
 / دنسملا ثدحملا هيقفلا“"86 :ىيلخلا دعسوبأ

 نيدمحم نبدمحأ سابعلا ىبأ نبدمحم

 دعس ىبأ خويش نم .لليلخلا .ليلخلا

 ىزاريشلا ركب ابا عمس .ىناعمسلا
 (همعم - 90

 ءىباحصلا ىرماغلا ىشرقلا .ةلوخ نب دعس

 هل تدلو ,ةيملسألا ةعيبس ةيباحصلا جوز 3

 :ها١5١) / 55١ :لايلب هتافو دعب

 (8 متخ

 ىيحي وخأ .ىدملا ىراصنألا ديعس نب دعس

 ىوري ةثالث ةوخإ - 074 :هبر دبعو

 ضعب نع مهضعب
 ::ىف / 55١ ,ل.6 :ىناعمسلا دعس وبأ

 قاعمسلا

 كلاموبأ/ "04 ؛ىعجشألا / قراط نب دعس

 (5(!0م تخ) ثدحملا ىعباتلا ىفوكلا

 ةثراح نب ميلُد نب / 07١ :ةدابُم نب دعس

 «ىبقعلا بيقنلا ىجرزتلا ىراصنألا

 ت اهلك دهاشملا ىف راصنألا ةيار بحاص

 (5 :اهوحن وأ ه6١ ةنس)

 دعسوبأ - 04 :ىزورملا دعس وبأ ظفاحلا

 0 30 ىناعمسلا

 / ليلجلا بحاصلا 5٠ :ذاعم نبدعس

 ,ىراصنألا ىسوألا ىلهشألا ورمعوبأ

 موي «ةقرعلا نبا» هامر - هموق ديس

 ْ قدنخلا

 نب بيهأ نب ِكلام // صاقو ىبأ نب دعس
 «نيقباسلاو ةرشعلا نم .ةرهز نب فائمدبع

 «قارعلا حوتف ىف مالسإلا دونج مدقمو

 ةفوكلا فوكو .ءسراف نئادمو

 ءىلكك // إلا ىلعخ (عاهمم >-)

 /7017 دعس

 676 .مدألا ايركز نب ديعس / مدألا ديعس

 نب ناورم ىلوم ىرصملا نامثع وبأ/

 (ل:ه 1017 -) مكحلا

 نب ديعس نب هللادبع / 0 : جشألا ديعس وبأ

 (ع :ه:01 -) ظفاحلا ىفوكلا نيصح

 (ع) بيذهتلا بيهذت



 لاجرلا : مالعألا ليلد فد

 دمحأ/ ظفاحلا ثدحملا .ىبارعألا نبا ديعسوبأ

 - ه147) ىئرصبلا دباعلا مرحلا خيش

 (ه

 هيخأ نع هبر دبع 014 :ىراصنألا ديعسوبأ
 ةئالثلا ةوخإلا ىف دعس هيخأ نع ىسحي

 نب هبردبع / ضعب نع مهضعب ىوري

 . وخأ .ىعباتلا ىراصنألا سيق نب ديعس

 (عاداه171) ىسحي

 ىعباتلا 1١4, ىئرُيّرجلا سايإ نب ديعس
 هتوم لبق طلتخاو ربك .ظفاحلا

 (ع:ه54١1 -) .ىرصبلا دوعسموبأ/ '

 نب ليلخلا - 719 :ىضاقلا .ىتسُبلا ديعسوبأ

 دمحأ

 2٠١, ,018 : ظفاحلا ىعياتلا : ريَبُج نب ديعس
 مالعأ نم .مهالوم .ىبلاولا/ 5
 جاجحلا هلتق :ظافحلا ءاهقفلا نيعباتلا
 .دحأ ضرألا ىلع امو ه16 ةنس الهك

 (ع) هملع ىلإ جاتحم وهو الإ
 ىشرقلا ىدع نب / ثراحلا نب ديعس

 ,ةباحصلا هتوخإ ىف 098 :ىمهسلا

 6179 :ىعباتلا .ىرصبلا نسحلا ىنأ نب ديعس

 هوخأ هنعو ء.ةريره ىبأو ةَريخ همأ نع/

 (عوه١٠٠-) نسمحلا

 نانس نب كلام نب دعس / ىرثخلا .ديعس وبأ

 ءايلع نم ,ةردخ نب ةبلعث نب دبع نب
 :هالغ -) ةرجشلا تحت عياب ,ةباحصلا

 // ل١ كيل ككح ركل لل (ع

 لا تا ت١

 مامإلا نع :ىعباتلا ىفوكلا ءنادح نب ديعس ٠

 15“ هيوهار نب - قاحسإ هنعو ىلع
 07١ ىودعلا ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس

 ةرشعلا دحأ .نيلوألا نيقباسلا نم /

 (عاه١5 -) 5547 :مهنع هللا ىضر

 . ليلخلا - :ىلع نب دوعسم ىزجسلا ديعس وأ
 .دمحا نبا

 :ىراصنألا ىجرزخلا .ةدابع نب دعس نب ديعس

 كاردإ هل ,.هتبحص ىف فلتخم 64 6٠١

 هيبأ نع ىور .ةبحص هل :ليقو عمسي مو

 (ق س) ليبح رش هنبا هنعو

 . .ديعس نب صاعلا '7ليقو - صاعلا نب ديعس

 78 // ردب ىلتق نم - ظوفحملا وهو

 / 014 :ىزبأ نب نمحر لا دبع نب ديعس
 (ع) ىفوكلا ىعباتلا .مهالوم .ىعازخلا

 نيعباتلا ةوخإلا ىف .هللا دبع هيخأ عم -

 | ةاورلا

 / ليمح نب هللا دبع نب نمحر لا دبع نب ديعس
 .ىندملا هقادبعوبأ/ ؟05 .؟87 :ىحمجلا

 (ق سد مع :ه 1277 -) دادغب ىضاق

 - ىشرقلا ناسح نب نمحر لادبع نب ديعس
 ىكملا هلادبعوبأ/ :ىموزخملا

 (س نت د:ه125>)

 لصاو هوخأو ىشاقرلا نمحر لادبع نبأ 'اديعس
 014 : ةرحوبأ

 وه ءىومألا ديعس ويأ ةيمأ نب ديعس نب صاعلا )١(
 نب صاعلا نب ديعس دلاو وهو .ملعأ هللاو ردب ىف لوتقملا
 بتك نم .ةباحصلا راغص نم ,ةيمأ نب صاعلا نب .ديعس
 حتتفاو مهنع هلا ىضر ىلعل ةفوكلا ىلوو «ىنامثعلا فحصملا
 (قف سدم م خب) :ه 08وأ 61- ناتسربط

 70 هو دقو .نايعبات ناوخأ :حالصلا نبا دنع اذك (9)

 . ةرصبتلا) .ةرح ىبأ وخأ هنأو ةيشاقر هيّسن ىف ىقارعلا
 ةركذتلاو /31١(



 فل لاجرلا : مالعألا ليلد

 .ىومألا ىشرقلا / نافع نب نامثع نب ديعس

 نيعباتلا ىف ("ورمعو نابأ هاوخأو

 كلام :ةياور ىف رم دقو - 01٠ :ةاورلا

 نامثع ادلو اًرمَعو# رمع نأ :رمع نع
 - 544 :هنع هللا ىضر

 .ىركشيلا ءنارهم / ةبورع ىبأ نب ديعس

 (ع) ظفاحلا ىرصبلا رضنلا وبأ .مهالوم
 ,40"3/ ه051١1 ةنس هتافو لبق طلتخا -

 ةنس دعب طلتخا 55١ ,ديعس 2/1 ؛,١

 ه١

 - ,094 :هدج ىلإ ابوسنم - ريفع نب ديعس

 نب ءريثك نبديعس - رابخألا باتك هل

 ةباسنلا ىرابخألا هيقفلا اهيضاق ىرصملا
 (سدق مخ :ه177 -)

 88١ :ىروباسينلا كيِلَع نب ديعسوبأ

 ظفاحلا ٌكيلَع نب نسحلا نب نمحرلادبع/
 (ه 7١ -) فنصملا

 مهالوم ىئاطلا /ىرتخبلاوبأ ءزوريف نب ديعس
 (ع :ه417 -) 778 :ىعباتلا

 هنع .ىثعشألا - لهس نب - ورمع نب ديعس

 نامثعوبأ/ 187 //حيحصلا ىف ملسم .

 (سعم :ه170-) ىفوكلا

 نب ديعس -809414 :ريفع نب ءريثك نب ديعس
 ريفع

 - 51/6 :نامثع وبأ «ىريحبلا دمحم نب ديعس

 نع ىور ,نيرونلا ىذ نامثع نب رم :مهعم )١(

 لهأ :ربججح نبا لاقو .كنلام مامإلا هنعو ءديز نب ةماسأ

 ' رخآو اًرْمَع ىمسي انبا نامثعل نأ ىف نوقلتخي ال بسنلا

 (بيذهتلا بيذهت) رمع ىمسي 0

 نب ءرفعج نب دمحأ نب دمحم نب ديعس/

 ىروباسينلا ىريحبلا ريجُي نب دمحم

 (هئغم١ -)

 نودمجح نب هللادبع .نب دمحم ديعسوبأ

 نب ىكم متاح ىبأ نع ءىروباسينلا
 (ه0.٠1519-) 351/6 :نادبع

 / 1/4 :كلام مامإلا نع ءميرم ىبأ نب ديعس
 دمحم نبمكحلا ميرم ىبأ نب دم وبأ

 نم .ههيقفلا ظفاحلا ىرصملا ىحمجلا

 نع ه1؟54 -) كلام مامإلا باحصأ

 (ع :ةنس نينامث

 668 :نيكد وبأ ءىباحصلا .ىنزملا دّيَعس |

 -عمملا/ : نسحلاوبأ ىعشاجملا ,ةدعسم نب ديعس

 طسوأللا :شفخألا

 ,ىموزخملا نزح نب / بّيسملا نب ,ديعس
 ظفاحلا ىعباتلا روعألا ىندملا دمحم وبأ

 ليسارم 7١1 (ع ه91) .هيقفلا ,تبثلا

 ىل .١66,57 لا ل١ «ءديعس

 ,,طاثة ءطا7 205 376٠ ديناسألا حصأ

 نم 014 .نيعباتلا رابك ىف 6507 .ءملال

 . /4١1 07١ نيعباتلا لضفأ ,01“ .ةعبسلا

 .هيبأ نع درفت 004 ةباحص هنع ىور
 .ةنيدملا لهأ داس

 / ١١7 ظفاحلا هيقفلا .روصنم نب ديعس

 ننسلا فنصم تبثلا .ءناسارخلا

 (عا:ه ؟؟97-)

 //ىسودلا بابذ ىبأ نبا ىلوم .ءانيم نب ديعس
 ىعباتلا ىكملا ديلولا وبأ ٠

 (ق تدم غل



 لاجرلا : مالعألا ليلد ,«ىي

 قادمملا .دمحأ نب :لاقيو - دمحي نب ديعس

 .ىفوكلا رفّسلاوبأ 77 .093 .ىروتلا

 (ع:ه7١1-) ىعباتلا

 نامثعوبأ ,صاعلا نبديعس نب نابأ

 (س تدمخ :ه؟85->) ىدادغيلا

 ةفلؤملا نم- 144 /ىموزخملا عوبري نب ديعس
 ةباحصلا نم نيرمعملا دحأو ,مهبولق
 نع ه51؟4 ةنس ىفوت / مهنع هللا ىضر

 (د) ةنس نيرشعو ةئام

 ليقو ةنوميم ىلوم ىمشاطلا راسي نب ديعس

 هللا ىلص ىبنلا ىلوم نارقش مهالوم ىلوم

 .ىندملا باّيحلا وبأ / 77١ :ملسو هيلع
 (عا:ه7١12 -) نيعباتلا ءايلع دحأ

 ابوسنم - 777,034 :سنوي نبا ديعسوبأ

 سنوي نيا < هدج ىلإ

 :ىميمتلا سمخلا نب ءارغصم ٍتالمهمب ريَعْس
 ىعبات نم .قوكلا صوخحألاوبأ/

 (غم) نيعباتلا

 لل كم 16 ىلا للكل للا :؟ :نايفس
 51 اضفنا

 لالا ,؟رالال كسول كتل ىك١٠5 :ىروشلا

 ىف 288غ كك عل لاا" ,االال

 4# ٠١,4946 ,نيدلا لوصأ ةسمخلا

 // .هتافوو هدلوم 570 160١

 ىروثلا وه - نايفس نع ىبايرفلا
 نبديعس نب نايفس/ نايفس 704

 .ناده روث نم ىروثلا «قو رسم

 نيملسملا ةمئأ دحأ ىفوكلا هتادبعوبأ

 هعروو هتمامإ ىلع عمجملا نيدلا مالعأو

 اا/ نع ةرصبلاب ىفوت .هطبضو ههقفو
 (ع) ه١7١ ةنس ءاماع

 مول عمو رسل لوو لاف 1١65 : نايفس

 لكع تلح - ةمحرر/ دك ت١

 نع .تايباحصلا ىعابر ىف نايفس

 ةنييع نب نايفس - ىرهزلا
 ةنيبع نباو ىروثلا 44 ,09١ا/ :نانايفسلا

 نبا ىلوم / "548 :ىدسألا نايفس وبأ

 نيعباتلا ظافح- نم ءشحج نب دمحأ ىبأ

 (ع)

 نب ديعس نب/ :ةبيبح مأ هتلاخ نع .نايفس وبأ
 (سد) ىعباتلا .ىفقثلا ةريغملا

 نب ةيمأ نب/ :برح نب رخص .نايفس وبا .

 ةملسم نم .ىومألا ىشرقلا سمشدبع
 فئاطلا دهشو .مهبولق ةفلؤملاو .حقفلا
 :76 ليقو هاا -) كومريلاو

 ٠ ا" (ستدمخ
 :شمعألا هنعو رياج نع .ىكملا نايفس ويأ

 .ىشرقلا عفان نب ةحلط/ الك 4

 طساو ليزن :فاكسإلا ىعباتلا .مهالوم

 (8م ءانورقم خ)

 نمح رلاديع نب نايفس -/ :مصاع نبا نايفس

 .ىفقثلا هللا دبع نب نايفس نب مصاع نب
 (ق س) ىئملا ريبزلا وبأ هتعو .هدج نع

 ىسلدتألا رحب وبأ ,ىدسألا ىصاعلا نب نايفس

 ثدحم/ 8١" : ضايع ىضاقلا خويش نم

 (ه١٠85 -) اهئاملع ةلج نمو ةبطرق

 .ىلالللا نارمع ىبأ نب / .ةنييع نب نايفس



 فلن لاجرلا : مالعألا ليلد

 دحأ .روعألا ىفوكلا دمحم وبأ ,مهالوم
 ءالعلا نايعأو مالسإلا ةمئأ

 زاجحلاب (ع :ه9148١-)

 5٠١, ,ديناسألا حصأ ىف .نايفس

 .نايفس 7١8 ,لا/6 لالا ىو ىلا

 لوضأ .ظافحلا ةسمخلا ىف 25 ,/

 ,ثيدحلا ىف نينمؤملا ريمأ 250 .نيدلا

 هنأ ناطقلا نع 577.37٠ ,نايفس ,63

 ىف 588 85 ها9١ال ةنس طلتخا

 ./76 ,تايباحصلا ىعابر داتسإ

 | دمحو نارمعو مدآ :هتوخإو ,ةنييع نب ,نايفس

 0 : مهرخآ نع اوثدح :ميهأربإو

 هالد :8+45 :َِو هلا لوسر ىلوم .ةنيفس

 :ليق .همسا ىف فلتخم .درفم بقل -

 (5 م) ريمع ليقو .هيف فالخ ىلع نارهم

 نامثع نب ديعس/ 156 :ظفاحلا ,نكسلا نيا
 (ه1701 -) :ىرصملا ىلعوبأ .ديعس نب

 ىدادغبلا دمحأ وبأ - 5.0 :ةئيكس نبا

 .خويشلا خيش .ىعفاشلا ىفوصلا

 .هتدج ىلإ ايوسنم ىلع نب باهولادبع/
 (ه501 -) حالصلا نبا خويش نم

 قيئارسإلا مالس نب هللا دبع» دلاو ءمالس

 017 46١, :«ىباحصلا

 .ىراخبلا ىدتكيبلا مالس نب دمحم» دلاو .مالس

 ءارو ام ثدحم/ «ىراخبلا مامإلا خيش'

 مهالوم .ىملسلا هلا دبع وبأ .ربهنلا

 (ه1؟160)

 نم .ىسدقملا ضهان نب دمحم» دج .مالس

 «رينغصلا همجعم ىف «ىناربطلا خويش
 09١ :ةمالس هامسو

 ' ,مالس نب باهولا دبع نب دمحم دج .مالس
 017 :ىلزتعملا ىئابجلا ملكتملا ىلع ىبأ

 :ثعبملا رصع: دوهي نم رامخ ءمكشم نب مالس
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 رصع زاجحلا دوهي نم ءقيقحلا ىبأ نب مالس

 "0917 : ثعبملا

 «فسوي نب ىلع» دج .فلدلا ىبأ نب مالس

 خويش نم - 097 ىوضلا ىدادغبلا

 ه١ ت .ىطايمدلا ظفاحلا

 891 :ىديسلا رفعج دلاو .مالس

 رهاطوبأ - ”*97 94#. :ىفّلسلا ظفاحلا
 ىفلسلا

 ىعبات نم ءىرصبلا لايذلا ىبأ نب مُلَس
 (د م خب) 5٠0 :نيعباتلا

 :نيصح وخأ ,ىعخنلا - نمحر لادبع نب .ملَس

 ثيدح هل .ىفوكلا نحر لادبع وبأ/ 6

 بتاك دارو نع ةتسلا بتكلا ىف

 ) كيرشو ىروثلا هنع .ةبعش نب ةريغملا
 ش (غم)

 ةبيتق وبأ :.ىريعشلا / 80-7 :ةبيتق نب ملَس

 ه؟١٠ 2) ةرصبلا ليزن قاسارخلا

 0 (خ
 بحاص .ىفوكلا .ىعجشألا مزاح وبأ .ناملَس

 ىف تام .ىعباتلا/ 506 :ةريره ىبأ

 (ع) زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ
 ىندملا رغألا هتادبعوبأ .ىنهجلا .رغألا ناملس

 (ع) 7٠6 :ىعباتلا

 : ”ئمرجلا هبالق ىبأ ىلوم ءاجر وبأ .ناملس

 درف هل .هالوم نع - 5006 :ىرصبلا

 (سدمخ) دنع ثيدح



 لاجرلا : مالعألا ليلد ,,3ؤ3

 . ىبضلا / 6-7 سوأ نب -.رماع نب ناملَس

 (8 خ) ىباحصلا ىرصبلا

 سرفلا قباس هللا دبع وبأ ,ىسرافلا ناملَس

 404١: 5٠.6 :هنع هللا ىضر

 نب ةملس 005//771 :عوكألا نب ةملس

 .حوكألا نب ورمع
 نع .ىعبات .ءىعازخلا ءاقرو نب ليدب نب ةملس .

 كفي : هيبأ

 ,رامتلا ,جرعألا ىندملا مزاحوبأ ءرانيد نب ةملس

 ىلوم/ 705 :دهازلا صاقلا ىعباتلا

 (ع :ه ١18 ت) .نايفس نب دوسألا

 بدؤملا ىزورملا مُيْلَس وبأ ,ناميلس نب ةملس
 كرايملا نبا نع 1١5 :ثدحملا

 1 (س مخ :ه149 -)

 .ىندملا ىرهزلا فوع نب /نمحرلادبع ةملسوبأ
 نايعأ نمو لوق ىف ةعبسلا اهئاهقف دحأ
 ,71957 951 ىلخ٠ ١174, :رابكلا نيعباتلا

 )عا :.هؤ6 -) م

 لاله نب دسألا دبع نب هللا دبع ,ةملس وبأ

 ىبنلا ةمع نبا 0١5. 0١0 :ىموزخملا

 نم هوخأو -بلطملادبع تنب ةّرب - هك
 هللا ىضر ةملس مأ ىلع هفلاسو ,ةعاضرلا

 نيترجه وذ مالسإلا ميدق :اهنع
 (ق ىس ت)

 756 عوكألا نب ورمع نب ,ةمَلَس
 ةعيب باحصأ نم .ىندملا ملسم وبأ ىملسلا /

 هللا ىضر ةباحصلا ناسرفو .ناوضرلا
 )ع :هالع-) مهنع

 1/4 :ىباحصلا .ىعجشأالا سيق نب ةملس

 ىعفاشلا حتفلا وبأ / ىزارلا بويأ نب ميلَس

 (ه غال -) 2و8 لاه لوم :هيقفلا

 ' فلتخملاو فلتؤملا ىف 0-5 :نابح نب ميلَس
 أطوملاو نيحيحصلا ةثالثلا بتكلاب

 // 611 :ميعن وبأ هنع ,دمحأ نب ناميلس
 قاربطلا -

 ليزن ىقشمدلا دمحم وبأ .دمحأ نب ناميلس

 ما :طساو

 ىناتسجسلا دواد وبأ ,ثعشألا نب ناميلس

 دواد وبأ < مامإلا ظفاحلا

 نب ناميلس ىف - 470 :شمعألا ناميلس

 .شمعألا ىفو نارهم

 - 8968 :ىبناحصلا ىثيللا ةميكأ نب (')نآميلس

 - ىلا

 ىملسألا بيصحلا نب / ةديرب نب ناميلس
 نع - (2م) ال” / ىعباتلا ىزورملا

 .ملسم حيحص ىف هيبأ

 لالب وبأ .مهالوم .ىميتلا / لالب نب ناميلس
 نيعباتلا ىعبات نم 097 :ىندملا دمحم وبأو

 ,(عاداهاال#) .بويأ هنبا هنع .ظافحلا

 ' ' ناخرط نب ناميلس - ىميتلا ناميلس
 318 :ىحشاولا ئدزألا / برح نب ناميلس

 نم :ةكم ىضاق ىرصبلا بويأوبأ/

 (ع :ه1712 -) ظافحلا مالعألا

 )١( ثيدحلا ةياور ىف هثيدحو .ىثيللا ةميكأ نب ناميلس .

 نم ىناربطلا دنع هثيدح جرخأو ,ىثيللا ةميكأ. نب ميلس»

 نع هيبأ نع ةميكأ نب ميلس نب هقأ ديع نب بوقعي ٌةياور
 «ناميلس» ءامسف .,هتع .رخآ هجو نم قاربطلا هاورو .هدج

 7 .ةباصإلاب ميلس ةجرت ىف ثيدحلا جيرخت رظنا ..ميلس لدب
 3844 مقر ىف مث .نيسلا فرح نم لوأ ق74717 مقر

 .ميلس :ةميكأ نب ناميلسل



 <7,ى1/ لاخجرلا : مالعألا ليلد

 :ىف - "07 لاله ١1/4 :ىباطخلا ناميلس وبأ

 ىباطخلا
 دوادوبأ 5 دوزاجلا نبا دواد نس ناميلس

 ىسلابطلا
 00-201١ :ىرهملا دامح نب ءدواد نب ناميلس

 ىكلاملا هيقفلا ىرصملا عيب رلاوبأ/

 (سد :هالم7 -)

 نامز ىف دلو :ىعبات 0808 :ةعيبر نب ناميلس
 .هنم عمسي مو لكي ىبنلا

 ىعباتلا ىراصنألا / تباث نب ديز نب ناميلس

 (خب) 595 :ديعس هنبا هنعو هيبأ- نع

 مهيف لزن ء.ىميتلا ناخرط نب ناميلس
 تاداس نم .ظفاحلا ىرصيلا رمتعملاوبأ/

 ىف 181 (ع :ه27١ -) ظافحلا نيعباتلا

 جبدت 015 ,207" ,687* ,ديناسألا حصأ

 8 ميت ىف لزن 1 "شل 66 ء«رعسم عم

 نوميم نب ىسيع نب /نمحرلادبع نب ناميلس
 .ليبحرش تنب نبا/ 784 // .ىميمتلا

 :ها79 -) ظفاحلا ىقشمدلا بويأ وبأ

 (غخ
 ديعس وبأ مهالوم :ىسيقلا / ةريغملا نب ناميلس

 6هه8 ,"ءال :ظفاحلا ىرصبلا

 (عاه 6 2(

 دمح وبأ .مهالوم .لهاكلا نارهم نب ناميلس

 ةمئألا ظافحلا نم 230 :شمعألا ىفوكلا

 (عا:ه158١ -) تابثألا

 دوادوبأ/ 7١7 :ىرهزلا ىسوم نب ناميلس

 ,هنعو ىرهزلا نع .قشمد ليزن ىنوكلا

 (د) ملسم نب ديلولا

 ىناربطلا دنع هثيدح .ىدبعلا عفان نب ناميلس
 نب قحسإ قيرط نم :طسوألا مجعملا ىف
 8٠٠ 6١١ ,5289 :هيبأ نع هنع ؛هيوهأر
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 ةنونميم ىلوم .ىلالخلا // راسي نب ناميلس-
 ىعباتلا 0١6 // 7٠١:- ؛ابنع هللا ىضر ا

 ىف ىفوت ةعبسلا اهئاهقف نم ليلجلا ىندملا
 (ع) .ةيناثلا ةئاملا نم ىلوألا رشعلا

 هيخأ عم - 817 :ىبضلا ىسوم نب كامس

 ةاورلا نيعباتلا ىعيات نم نيوخأ ءجاَحسِم

 ليزن «ىراّرفلا لاله نب / بدنج نب ةرْمَس
 ظاقحلا نيعباتلا رابك نم - ١9/8 : ةرصبلا

 (ع :ه8054 -) تابثألا نيرثكملا

 مجعملا هل: 334 :ىعذربلا ىلع وبأ .ىدنقرمسلا

 نب دمحم نب..ىلع نب :نيسحلا / بتكلا ىف

 دنقرمس نكس :ىنادمطلا.ىعذربلا نسحلا
 اه 21٠١ ةنس ىفوت اهيو ءاهيثدحم دحأ ناكو

 :قاعمسلا

 رابجلادبع نيدمحم نيروصنم /رفظملاوبأ ©
 2,441 23394 ,9/5]3 :ىزورملا ىميمتلا

 اًيفننح ناك .دهتجملا ةمالعلا هيقفلا 247/

 نيبهذملا ىف ردصتو ايعفاش لوحن مث

 (ه 149 )

 نبا روصنم رفظملا ىبأ نب/دمحم/ركبوبأ ©
 ظفاحلا مامإلا/ ١8١ :رابجلادبع نيدمح

 (هم١١ -)

 هع الا ,*.م :ظفاحلا دعسوبأ ©

 .ةمالعتلا مالسإلا جان

 . نيدمحم ركب ىبأ ظفاحلا نب ميركلادبع
 ىف هل .روصنم رفظملا ىبأ ةمالعلا هيقفلا



 لاجرلا : مالعألا ليلد "م

 - 003) ءالمإلا بدأو باسنألا :بتكلا

 (هوك؟

 دعس ىبأ ظفاحلا نب/ميحرلادبع رفظملا وبأ ©

 ,250 ,277 ,رفظملا وبأ "407/ ميركلادبع

 نبا خويش نم 04غ ,هوبأ هنع 088

 حالصلا

 نب - كلذ ريغ ليقو - هير ديبع لبانسلا وبا
 نم هيبأ مساو همسا - 657 :ككعب
 نب قابسلا نب ثراحلا نب/ دارفألا

 ةملسم نم .ىردبعلا ىشرقلا رادلا دبع

 (ق سد) متفلا

 (ق تد خ) ىعباتلا .ىلهابلا ةعيبر
 - قّبَحملا نب/ "7١ :ةمّلَس نب نانس

 دنا وزغ ىلوو ,نينح موي دلو - مظعمك

 (ق سدم) ه٠65 ةنس 00

 .5 0408 :ىليدلا نانس ىبأ نب نانس

 .زباجو ةريره ىبأ نع .ىندملا ىعباتلا/
 (س تام خ :ه6١٠-) ىرهزلا هنعو

 5.5 :ىنانسلا ةرم نب رارض .نانس وبأ

 ثيدحلا ىف تبث .فوكلا .ربكألا/
 (س تادم م خب)

 الاله //ها6 :ىدسألا نصحم نب ناتس وبأ

 ,نييردبلا ىف قاحسإ نبا هركذ ءىباحصلا
 ش ةباصإلا ىنك ىف هرظناو

 ىف 085 ,675 ,6؟8 :ىنزملا نرقم نب نائس

 نب نرقملا ىنب ,ةباحصلا ةعبسلا هتوخإ

 مهنع هللا ىضر نيينزملا ذئاع

 ىف هتيلوأ 7١9 //ىدسألا بهو نب نانسوبأ

 ,ةباصإلاب هتمحرت ىف رظنا ناوضرلا ةعيب

 تحت عياب نم لوأ هنوك ىف تايورملا
 ةرجشلا

 774 // ىدسألا بهو نب نانس ىبأ نب نائس

 ىبنلا عياب نم لوأ هنأ ىدقاولا معز-
 ظفاحلا هررح رظن هيفو ةرجشلا تحت كك
 (ها1 -) ةباصإلا ىف

 :لادلا فرح ىف - 400 :دواد وبأ ىجنسلا
 دواد وبأ

 :ىماذجلا عابنز ىباحصلا ىلوم .ّيصخلا/ردنَس
 .هكك / 6

 087 :ىصيصملا دواد نب ءارغصم نونب ديس

 ريسفتلا بحاص بستحملا ىلعوبأ/
 .(قد :ه1؟؟١٠-)

 ٠١6 :ىباحصلا ىمّلّسلا /ةليمج وبأ نيَنَس
 (دك نك خ)

 ىراصنألا 7١8 // ةمثَح ىنأ نب لهس
 (ع) اًنظ ةيواعم نمز ىفوت ءبحاصلا

 : ىسوألا ىراصنألا بهاو ني/فيِنح نب لهس
 دهنشو نييردبلا نم ىندملا تباثوبأ
 عمد (ع:ةفوكلاب ه؟م8-) دهاشملا

 نم ةئالث ةوخإ .دابعو نامثع :هيوخأ
 607٠", :ملعلا ةلمح

 :ىراصنألا ىجرزخلا كلام نن/دعس نب لهس
 نم رخآ- ىندملا سابعلا وبأ 20١

 (ع :ةنس ةئام نع ه١ ةنس)

 ىف راجنغ هنع - 04١" :لكوتملا نب لهس

 ىراخب خيرات

 ديزيوبأ .نامسلا ناوكذ / حلاص ىبأ نب ليهس

 نيباو هيبأ نعر/ ةالو ل.“ ,#517# :ىندملا



 فلما لاجرلا : مالعألا ليلد

 ةفالخ ىف تام .نيعباتلا رابكو بيسملا

 (2 م تخ) روصنملا

 :ىحبصألا كلام نب - عفان ىندملا - ليهس وبأ

 ظفاحلا ىعباتلا رماع ىبأ نب/ -5

 ه1(ع)

 ةعيبر نب بهو ونب / ناوفصو لهسو ليهس

 نيبوسنم .ءاضيب ونب -- 11١4 :ىرهفلا

 .مهمأ ىلإ

 - ىودعلا ثيرح نب ناسح همساو ,راوسلاوبأ

 هلك ملسمل دنس ىف/ 144 //هسكع وأ

 (س م خ) نويرصب

 1117 7198 :ىورملا لهس نب ديعس نب ديوس
 (ق م :ه 15٠ -) ىرابنألا دمحوبأ/

 .ىفعجلا/ 01 :ىدتكلا ََلْفَغ نب ديوس
 هه١٠8-) مرضخم رمعملا ,ىفوكلا ةيمأوبأ

 )ع
 ةفوكلا ليزن ىراصنألا ,ىنزملا نرقم نب ديوس

 تد م خب) ةباحص ةعبس ةوخإ ىل - 84

 (س

 :ىحايرلا ىفوكلا لاهتملا وبأ .ةمالس نب رايس
 رايسل فلتخملاو فلتؤملا نم - 48

 (ع:ه19١1-) راشبو

 فلتؤملا نم 044 :نادرو رايس ىبأ ني رايس

 فلتخملاو '

 ىرصبلا رشب وبأ ءنامثع نب ورمع / هيوبيسأ

 :باتكلا هل - ه٠4١ :ةيبرعلا مامإ

 هملا/

 .ىسرملا ىسلدنألا نسحلا ويأ / هّديس نبا

 ليعامسإ نب ىلع / 085 :ىقرويملا

 صصخملاو مكحملا هل ,ةمالعلا ىوغللا

 ش (ه546)

 ,ىراصنألا ىندملا ركب وبأ/دمحم - نيريس نبا

 نم/ 95 :هنع هللا ىضر سنأ ىلوم

 .هيقفلا ماعلا ظفاحلا .نيعباتلا تاداس

 (عوها١٠٠-)

 ( ش

 نمحر لا ديع وبأ ءرماع نب دوسألا / ناذاش

 (ع:ه8١1-) ظفاحلا ىماشلا

 سابعلا نب/سيردإ نيدمحم مامإلا .ىعفاشلا

 ,هتلاديعوبأ ,ىبلطملا بئاسلا نب عفاش نب

 ١6٠-. -) ةيناثلا ةئاملا ملاع .بهذملا مامإ

 للف لالا لك كلوو (عاهكنع

 رئاسو .ديعس ليسارم 85 5١7"

 لكغ للا - ١8" قماعيب نيعباتلا

 .ىطيوبلا ىف 39١ ءكو؟ لانو ىلا

 للا كحك لحل لحل" لول لالا

 يروم سول سوا لسع سا لسع

 هام لكلا نسوا مرو لبو لمبس

 ءاهقفلا ةياور 270 .فالخلا 484 .خسنلا
 ردق +245 ثيدحلا فالتخا عال

 ملا م." م.ك لكقو ,ةباحصلا

 // هتافوو هدلوم خيرات 50.

 نسينا 000

 :ثيدحلا ةباتكو .باحصلا .ىنميلا هاشوبأ
 منو

 نب نامثع نب دمحأ نب رمع / نيهاش نبا
 ىدادغبلا صفحوبأ/ 498 :نيهاش

 (ه8060-) قارعلا ثدحم .ظفاحلا



 لاجرلا : مالعألا ليلد 000

 ىرفصعلا . طايخ نب ةفيلخ < (080) بابش

 :ىنئادملا ورمع وبأ ىرازفلا راؤس نب / ةبابش
 (عوه؟25-) ال6

 .ىملسلا/ 24١١ :ىعباتلا ,ةدقرغ نب بيبش

 نانايفسلاو ةبعش هنعو ىقرابلا ةورع نع

 (ع)

 ىنب نم :بهو نب ناهم نب / ماَّرَح ني بيبش

 0914 رمعي نب طيقل

 ,ىفوكلا ليفطلاوبأ/ىسمحألا فوع نب ءلْيَبْس
 اغا ةيسداقلا حتف دهش/ ما : مرضخم

 :ىفوكلا ىسبعلا / ديم نب لكش نب ريتش

0 

 (4 م خب) ةيلهاجلا كردأ .هيبأ نع درفنا -

 ىراصنألا رذنملا نب تباث نب / سوأ نب دادش

 ىلعي وبأ/ 218,” ,7 878“ : ىجرزخلا

 تباث نب ناسح ىخأ نبا .ىندملا

 ْ (عاوه -)

 نب دادش. نب زيزعلادبع دمحم وبأ .دادش شل نبا

 بتكلا ىف هل - 80ا"8 :ىناوريقلا ميت

 (ناوريقلا رابخأ)

 .ىناعنصلا ءثعشألا وبأ 2 هدآ نب ليحازش

 "56 // اا. ىعباتلا ,قشمد ءاعنص

 (6 م خبل

 - (196 ,اال١) ليبحرش نبا

 نيعلا فرح :سيق

 ىلإ ابوسنم - هقادبعوبأ ,ةنسح نب ليبحرش
 نب هلادبع نب ليبحرش) وه 79 همأ

 ةرجاهم نم (ىباحصلا ىدنكلا عاطملا

 (ها48١-) ةشبحلا

 نبورمع

 ' ظفاحلا ىنوتلا دمحم وبأ ءىطايمدلا نيدلا فرش

 ىطايمدلا :ىف 997 :ةباسنلا دنسملا

 .ىفوكلا ىدنكلا ةيمأ وبأ / ثراحلا نب حيرش .

 نب رمُعِل ىلو/ 017 :رمعملا مرضخملا
 اماع نيتس اهب ىضقف ةفوكلا باطخلا

 ةنس ىفوت) ءاضقلاب سانلا ملعأ نم ناكو

 :ةلس ١١٠١ نم رثكأ نع ه4

 (س خب خ
 ىجِحْذَملا ىثراحلا ديزي نب / فاه نب حيرش

 مادقملا وبأ/ 8١ :ةفوكلا ليزن ىنميلا

 باحصأ رابك نم .ملعلا اهيضاق ىفوكلا
 )ع مم خب جع :هال١8) ىلع مامإلا

 ,ىعخنلا كيرش ىبأ نب /هتادبع نب .كيرش
 هللادبع وبأ/ هالا؟ غلو ,عم# ىلا

 زاوهألا ىضاقو اهيضاق ىنوكلا
 .(5م تخ :هاالال-)

 /ىشرقلا رف ىبأ نب /هتادبع نب كيرش
 7١9 // :ىعباتلا ىندملا هللا دبعوبأ

 (ق سمتد م خ:ه20١-)

 ءمهالوم ,ىكتعلا درولا نب جاجحلا نب /ةبعش
 ظفاحلا ,ةرصبلا ليزن ىطساولا ماطسب وبأ

 -80) ةودقلا ىقتلا .ةجحلا راظنلا

 لكل لل قالو ىلالال (عااهاتل

 لكك كزح لوم ىالت لوو رس

 عمل لل رسوم سيصل ساو اخ

 5 قلت ففي فلخ قت قي

 50614 ,319 5ال١ ,نيدلا لوصأ ةسمخلا

 5918 57٠// .لاجرلا ىف ملكت نم لوأ
 ..ىريمحلا ليحارش نب/ر ماع .ىبعشلا

 مالعأ دحأ .ىعباتلا فوكلا ورمع ويأ

 (ع:ه١٠١-) هيقفلا دقانلا ظافحلا



 م١0 لاجرلا : مالعألا :ليلد

 محك ,قث35 قضخق غال ,ىككاك ك9

 الك //كالا موك ها ؟

 ىرهزلا نع .187 // ١11 :ىصمحلا

 تابثألا دحأ /تايباحصلا ىعابر ىف
 (عاوه )-١115 .ريهاشملا

 ةزمح ىلا نبا < 4٠١ :دانزلا ىبأ نع بيعش

 ىبأ نبا ىمهسلا ورمع نب/هقادبع نب بيعش

 0 ىلا :ةزمح

 نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نب بيعش
0 

 .نب ورمع هنبا هنعو ءورمع نب هللا دبع

 | (عغز خب) بيعش
 71٠١ :لكَي هللا لوسر ىلوم .ىشبحلا / نارقش

 ىفطصملا لّسغ نم ناكو اردب دهش/
 ٠ (ت) مالسلاو ةالصلا هيلع

 ريتش وبأ .ىباحصلا ىسبعلا / ديْمُح نب لكَش
 ريتش هنبا هنع درفنا 0805 :ىفوكلا

 (س ثدم -)

 ,ديز نب - نوعمش :لاقيو - نوعمش

 ىبنلا ىلوم - راصنألا فيلح ةناحير وبأ

 (ق س د) 555 :هكو

 لوح لاو ىلللال للك لق :باهش نبا
 | ىرهزلا - 561 45٠ مالك

 / ١7//,؟الال :شمعألا نغ باهش وبأ

 عفان نب هبر دبع .رغصألا طاْنلا ىفوكلا
 (قادمخ :اه١7١-) .ىناتكلا

 ىنابيشلا بشوح نب - شارخ نب باهش '
 :نييكملا ديناسأ ىهوأ ىف ١164 :ىبشوملا

 (د) ىطساولا تلصلا وبأ/ 256 ,ع"ا/

 .ىعباتلا ىماشلا ديعسوبأ / بشوح نب رهش
 نب ديزي تنب ءابسأ ةيباحصلا ىلوم

 ةيناثلا ةئاملا لوأ ىف ىفوت ١94 :ىنكسلا

 (4 م خب)
 نمحر لاديعوبأ/ "04 :هللا دبع ءبذوش نبا

 (2خب :ه631١-) ماشلا ليزن ىخلبلا

 نمحرلادبع ني/ 577 :شمعألا نع .نابيش
 مث ىفوكلا مث ىرصبلا ةيواعموبأ .ىميمتلا

 (عوها58-) ظفاحلا ىدادغبلا

 ,مهالوم .ىطبخلا - /107 خورف نب نابيش

 :ها7وأ ءه190-) ىلبالا دمحوبأ

 (سدم

 امم ىعابر ثيدح دانسإ ىف مكاحلا هنع ىنابيشلا

 44+ :ددعلا درجمي ولعلا ىف هب ربتعي ال

 نع ءةبقع نب دمحم نب ىلع نسحلاوبأ/

 نابا نب رضخلا
 بوقعي - 117 :ةبيش نبأ

 فورعم 01/7 :ىباحصلا ءىردخلا ةبيش وبأ

 راصح يف هنع هللا ىضر دهشتسا/ هتينكب

 نب هللا دبع ءركب وبأ ظفاحلا ,ةبيش ىبأ نبا

 ءالا8 ,18/ // ١8 :فنصملا بحاص

 نبا ركب وبأ : ءابلا ىف ..الا9 الامل الا“

 ةبيش ىبأ

 نسحلا وهبأ :ىسبعلا نامثع نب ميهاربإ
 :نيعلا فرح ىف ا" : ظفاحلا ىفوكلا

 نامثع



 لاجرلا:مالعألا ليلد ان

 :ءاخلا ىف 7١١ // دماح وبأ خيشلا

 ىنييارفسإلا دماحوبأ

 / دمحم نب هقادبع .دمحم ىبَأ بقل .خيشلا وبأ

 :ظفاحلا قاهيصألا نايح نب رفعج' نب

 .خيشل اوبأ 770 .هتينكو هبقل 071 ,78

 سمح نع ه795-) رمعملا ٌىرقملا

 (نيعستو

 ملسمو ىراخيلا :ناخيشلا

 | ( ص ))

 هياتك عم .ىرهوجلا - ما :حاحصلا بحاص

 بتكلا سرهف ىف

 ىراخيلا - ١64 :حيحصلا بحاص

 نب ىنغلا دبع < 4١ :لامكلا بحاص

 عم - ىسدقملا دمحم وبأ .دحاولا دبع

 هياتك

 دوعسم نب نيسحلا - ١87 :حيباصملا بحاص

 بتكلا ىف - دمحم وبأ نيدلا نكر .ءارفلا

 ءلوقرق نيا - 01١ :علاطملا بحاص

 نب ميهاريإ ىنارهولا قاحسإوبأ/
 بتكلا ىف هعلاطم عم - فسوي

 ملسمو ىراخبلا < 111 :نيحيحصلا ايحاص
 /ىنطقرادلا خويش نم - 116 :دعاص نبا

 ىمشاهلا دمحويأ .دعاص ني دمحم نب ىبحي
 (ه8١1) ظفاحلا ىدادغبلا

 ىبأ نب ميحرلا دبع نب دمحم - 086 :ةقعاص

 ىدادغبلا ىيحي وبا ءريهز

 778 :لبتح نب .دمحم نب دمحأ نب حلاص

 نع .ىدادغبلا ىنابيشلا لضفلاو بأ 60 1

 (ه776-) دمحأ مامإلا هيبأ

 | ناسيك نب < 357 :حلاص

 ورمع نب دمحم نب. / 104 ,041/ .ةرزج حلاص

 ىدادغبلا .مهالوم ,ىدسألا بيبح نب'

 رهنلا ءارو ام خيش ءىراخب ليزن ظفاحلا

 .1354 (هاو#8- 7.06

 نب حلاص/ىراخبلا هنع 4٠4 :نايح نبا حلاص

 .نايح وهو .ىح نب ملسم نب حلاص

 (ع) ظفاحلا ءقوكلا ىنادمملا

 .نامسلا /ةريره ىنأ نع 2١ :حلاصوبأ

 (ع:ه١١٠-) ظفاحلا ىندملا ناوكذ

 ,837 :ناوكذ نامسلا حلاص ىبأ نب حلاص

 قرتفملاو قفتملا نم (ت م) 7

 ىسودسلا / 718 :حلاص ىبأ نب حلاص

 1 31١17 :ىعباتلا

 ىلوم - 718 نارهم حلاص -ىبأ نب حلاص

 ىعباتلا قوكلا ءثيرح نيورمع
 (تادم)

 ىلوم ىعباتلا .ناهبن حلاص ىبأ نب حلاص

 :ةيحمجلا فلخ نب ةيمأ تنب ةمأوتلا

 ش (ق تدر 1375 .1/

 /757 //حلاص؟77 :ناسيك نب حلاص

 نب رمع دالوأ بدؤم .ىقدملا دمحوبا

 ظفاحملا ىعباتلا ءزيزعلا دبع

 (عاه120-)

 حلاص < 5086 :ةرزج ظفاحلا دمحم نب حلاص

 : ةرزج

 وبأ ,ريشب نب / 791 - 797 :ىرملا حلاصلا

 ظعاولا ٌصاقلا ىرصبلا رشب
 0 4 تداهاالا-)

 نب كلملا دبع نب دمحأ/ 087 :نذؤملا حلاصوبأ



 ملا ش لاجرلا : مالعألا ليلد

 هتقو ثدحم .ظفاحلا ىروباسيتلا ىلع

 باتك هل - (ه 57١ -7884) ناسارخب

 فلأ جرخو ورم خيرات فنصو دارفألا

 دمحم / رصم ليزن - 207 :ىنيدملا رخص وبأ

 مشاه ىنب ىلوم .طارخلا دايز نب

 (قسع تدحخب)
 :ىرصبلا ةريغملاوبأ /ىقيقدلا ىسوم نب ةقدص

 هلا ىضر قيدصلا ديناسأ ىهوأ ىف

 (فد خب) هنع

 سنوي نبا :ىفدصلا

 هللا ىضر ءركب وبأ - 165 ١60, :قيدصلا

 .ىلهابلا ةمامأ وبأ / نالجع نب ٌّىَدَص
 05614 :ىباحصلا

 .ىدعسلا ىمشجلا / درص نب ريهز نب دّرَص
 6٠١ :رعاشلا ىباحصلا

 314 ,8ا/٠ #68 :قاحسإوبأ' ,ىنيفيرصلا

 ليزن «ىقارعلا قاحسإ وبأ نيدلا ىقت /
 رهزألا نب دمحم نب ميهاربإ .قشمد
 ىنكلا ىف باتك هل .ظفاحلا .ىلبنحلا

 (ه5241>-)

 2١ :دمحم نب هللا ديع / دمحم وبأ ىنيفيرصلا

 - 897 :ىنطقرادلا خيش .ليعامسإ .رافصلا .

 ليعامسإ : ىف
 ىف اهب ّذَتعُي ال مكاحلل تايعابر ىف ,راّمضلا

 ىاهبصألا دمحأ نب هقادبع/ 44؟ :ولعلا

 ' هنع ىور .روباسين نكس .عرولا دهازلا

 (ه14-) دهزلا ىف ابتك فنصو .مكاحلا
1 3 

 ْ 4-2 :مكاحلا دمحأ ىبأ

 نم 077 :ليقعلا ةيواعمويأ /نانس نب ىدغص

 : 1 دارفألا

 نيدلا لامج / ”*# :ىوارفصلا

 ,ليعامسإ نب ديجملادبع نب نمحر لادبع
 هيقفلا ,ىكلاملا ىردنكسإلا مساقلا وبأ

 (ه7175) ذاتسألا ٌىرقملا ىتفملا

 ,مهالوم ءىرهزلا / 2019 :ميْلُس نب ناوفص

 ىعباتلا ىندملا هلاديع وبأ

 7 (عوها 7" -(

 ٠7١١ // ىباحصلا .ئملسلا لطعملا نب ناوفص

 حبانصلا نع 0017 :ىعبات .مارهب نب تلصلا

 ىسمحألا لَجْبلا

 ةبحص هل ,ىسمحألا ىلجبلا رسعألا نب حياتُصلا

 (ق) ثيدحو

 .هللاديعوبأ ءةليَسع نب نمحرلادبع ,ىحباتصلا

 ةفالخ ىف تام/ نيعباتلا رابك نم .مرضخم

 (ع) كلملا دبع

 . نب ىلع نب دمحم / 25 :ظفاحلا ىروصلا

 هتاديعوبأ ىلحاسلا ميحد نب هقادبع

 (ه8غ2غ١1-)

 - 09 :خدلا ثيدحو .لاجدلا .دايص نبا

2 : 

 ركبوبأ/ 570 ,.044 :هيقفلا فريصلا

 نم .ىعفاشلا ىدادغيلا هللا دبع نب دمحم

 نيعرابلا نيفنصملاو نييلوصألا ةمئألا
 (رصحب مها -(



 لاجرلا : مالعألا ليلد 00

 ( ض)

 ىف - 0447 :ميركلا دبع نب ةيواعم :لاضلا

 ةيواعم

 نب هللا دبع نب / نامثع نب .كاحضلا

 ,781 :ىمازحلا ىدسألا مازِح نب دلاخ

 (غ م :ه161١-) ىندملا نامثعوبأ/ 64

 :ليبنلا مصاع وبأ .ىابيشلا دلخم نب كاحضلا

 .ظفاحلا ىرصبلا/ 2058 209 ,""غ

 (عوه54 -7١؟)

 ديئاسأ ىف سابع نبا نع .ءكاحضلا

 محازم نب/.١77 ١89, :نييناسارخلا

 ىناسارخلا مساق وبأ .مهالوم .ىلالهلا
 رهتشا - 014 :حيبَص نب ملسم .ىحضلاوبأ

 راطعلا ىقنادمطا/ فورعم همساو هتينكب

 (عوه١٠٠-) قوكلا ىعباتلا

 ىقوكلا نانسوبأ - ىنانسلا ةرم نب رارض

 (س ادم م خب ه101-) ٍ

 ليلسلاوبا - 014 :ريمس نب ريفن نب بيرض .

 7 (4 م) ىعباتلا ىرصبلا .ىسيقلا
 ظفاحلا ىسوسرطلا دمحم نب هتلادبع ,فيعضلا

 نيعلا فرح ىف - "هم ," 417

 :ىباحصلا .ىدجنلا ىدسألا/ةيلعث نب مامض

 نك // مرو
 ىثيللا/ 707١ : ضايع نب سنأ .ةرمض وبأ

 :ةنس 95 نع ه١٠٠7-) ءرمعملا ىندملا

 . )عا

 نب دمحم دبع وبأ .ىسدقملا / 687 :ءايضلا

 .ه1477 - لينحلا ىدعسلا دحاولاديع .

 . بتكلا ىف (ماكحألا) هل -

 (ط)

 ىور .نييفوكلا ىف دعي «ىعباتلا دايز نب قراط

 1/١/ // هنع هللا ىضر ىلع مامإلا نع

 مامإلا .صئاصخ ىف ىئاسنلا دنع هثيدح

 .ىلع .

 لاله نب سمش دبع نب / باهش نب قراط
 - هل .مرضخم 7١ // ىسمحألا ىلجبلا

 (ع:همل1 -) ةيؤر

 هونبو .مشاه نب بلطملادبع نب بلاطوبنأ
 0114 .61ا/ :ةباحصلا ةوخإلا

 2,051 :ىدادغيلا رصن نب / ظفاحلا بلاط وبأ

 .ءبلاط نب رصن نب دمحأ/ 57١

 (ه708-) ىنطقرادلا ذاتسأ

 دمحم/ 774 :ةيزخ نبا مامإلا ديفح ءرهاط وبأ

 نب ءقاحسإ نب دمحم» نب لضفلا نب
 (ه81/) «ةيزخ

 // #7 :ةيفنحلا ةمئأ دحأ .سابدلا رهاطوبأ

 :ىضاقلا هيقفلا نايفس نب دمحم نب دمحم

 هتقو ىف قارعلاب ىأرلا لهأ مامإ
 (ه90-)

 015 - #”:54 : رهاط وبأ

 5١87. :دنسملا ظفاحلا ىفلسلا رهاط وبأ -
 نب دمحم نب دمحأ/ 049 41 ادب

 ليزن نيدلا دامع .ةفلس .نب دمحأ

 هيدنسم مامإو تقولا ظفاح ,ةيردنكسإلا

 (نيتس تسو ةئام نع ه601-)

 .ىسدقملا ىلع نب /رهاط نب دمحم : رهاط نبا

 ١7/9, : ظفاحلا لضفلاوبأ .ىفنارسيقلا نبأ

 (للعلا حيحصت هباتك عم) ١,



 ' نب دمحأ ىرصملا/ :ملسم خيش .رهاطلا وبأ

 .مهالوم .ئومألا حرسلا نب ورمع
 :ه١6١-) ظفاحلا هيقفلا ىعفاشلا

 (ق سدوم

 هيقفلا ىدتجلا ىناميلا ناسيك نب / سوواط
 لهأ داس- 31/١ ,154 : ظفاحلا ٌئراقلا ش

 نيعباتلا تاداس نم .نادمهه ىلوم .نميلا

 (عاوه احا
 ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ ,ىولعلا ءايطابط نبا“

 نم ةتس نع - 847 :بيقنلا ىنيسحلا 003
 ىلع نب نيسحلا مامإلا ىلإ اقسن هئابآ

 مهنع هللا ىضر
 / دمحأ نب ناميلس ,مامإلا ظفاحلا .ىناربطلا

 مجاعملا هل مساقلاوبأ ,ىمخللا بويأ نب

 ١و4 356 (ه1.-) ةتالثلا

 ءكما/ ,534 ,78 ,3217 مساقلاوبأ

 7. // دك مذا فعال ه.. ليف

 94 ءميعن وبأ هنع

 ,"*4 :بيطلاوبأ ,ظفاحلا ىضاقلا .ىربطلا

 رهاط نب هتلادبع نب رهاط/ ١* 27١

 05 10 -) هيقفلا ىعفاشلا

 ىدادغبلا /رفعجوبأ ءريرج نب دمحم ,ىربطلا
 535.078 :هيقفلا رسفملا خرؤملا

 (ه_٠86.6-)

 نب دمحم /0177 :ظفاحلا دمحأ')وبأ ,ىسبطلا

 ىفوت :ظفاحلا ىقوصلا رفعج ىبأ نب دمحأ
 'ةاورلا ىف ءزَج هل - (ه14457) دودح ىف

 | ىناعمسلا باسنأ ىف ىسبطلا [لضفلا وبأ] هتينك * )١(

 م ش لاجرلا : مالعألا ليلد

 'هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع
  راثألا لكشم هل - 74 787 :ىواحطلا .

 رفعجوبأ /راثآلا ىناعم فالتخاو

 هيقفلا ,ةمالس نب دمحم نب دمحأ .ئرصملا

 ظفاحلا تقولا ماع مهخيش .ىفنحلا

 | (ه١57-) ةجحلا

 5١8, .ىباحصلا .ةلثاو نب رماع ,ليفطلا وبأ

 ليقو .ةنيدملاب اتوم مهرخآ 249 4

 دنعو فاوطلا ىف ةيؤر هل 004 480١ ةكمب

 دأ 794١ // مزمز

 :ىدملا ىجرزخلا / ىراصنألا ةحلط وبأ

 لهس نب ديز/ راصنألا ءابقن نم 0

 (ع:ه54-) بحاصلا دوسألا نب

 دحأ .ىميتلا نامثع نب / هللا ديبع نب .ةحلط

 // 549 557 :مهنع هللا ىضر ةرشعلا

 ةسمخلا نيعباتلا هينب عم 7

 :ىمايلا بعك نب ورمع نب فرصم نب ةحلط
 هدذج نع هيبأ نع - 0475” 47

 .هنع هللا ىضر بعك نب ورمع ىباحصلا

 ٌىرقملا ,ظفاحلا ىعباتلا .ؤوكلا دمحوبأ/

 (عده117-) مامإلا

 - فيعضلا 586 - #5687 .ىسوسرطلا

 دمحم وبأ

 لآل ناك مالغ - 610 :ناوكز وأ .نامهط
 ىمهسلا صاعلا نب ديعس نب ورمع

 ثيدحلا هيفو .هضغب قتعأف ىومألا
 (كقر ىف قرتو كقتع ىف قتعت) :فيرشلا

 .' ,ليغامسإ نب ميهاربإ / قاحسإ وبأ .ىسوطلا
 50 ا سوط ثدحم -

 ١ ىف هل - "01 :ىعفاشلا دماح وبأ :ىسوطلا



 لاجرلا : مالعألا ليلد مخ

 ىلازغلا مالسإلا ةجح / (ءايحإلا) بتكلا

 (ه 6-60 -) مامإلا ىلازغلا ظ

 ىف هل ام٠ : ىلع نب نسحلا .ىللع وبا «ءىسوطلا

 رصن نب / (ثيدحلا ىف ماكحألا) بتكلا

 ىزارلا متاح ىبأ خيش .ىناسارخلا

 (ه"15١1-)

 :ىلع نب دمحم نب نسحلا وبأ ديؤملا .ىسوطلا
 «حالصلا نبا خويش نم - 66 / 6

 ديؤملا : ميملا ق

 هيقفلا ىعفاشلا ىضاقلا ىربظلا بيطلاوبأ

 ىربطلا :ىف 50١ ,ء76 .)ا/"

 / .ىنالقابلا ركب وبأ ىضاقلا 197 :بيطلا نبأ

 ىلع ملكتملا ىرصبلا بيطلا نب دمحم

 ىنالقابلا :ىف بيطلا نبا ىرعشألا بهذم

 ركب ىبأ
 ' :ىملسلا دلاخ نب دمحأ نب دمحم ,بيطلا- وبأ

 دمحم :ىف 0

 (ظ)

 نب / "اله :ىوارفلا تاكربلا

 *ىريحلا نسحلاوبأ نيزعلادبع

 ٌىرقملا ىروباسينلا

 ىثراحلا ىسوألا ىدع نب / عفار نب ريهظ

 .ىبقعلا ىراصنألا

 //1ْ :ىراصنألا جيِدخ نب عفار مع -
 )قى سس 1 3 9؟.6 ىو

©» > 

 (ع)
 نب دمحم - 377 378 5084 ,"اا/ :مراع

 نامعنلا وبأ ظفاحلا ىسودسلا لضفلا

 .(ع) ه١14 - ىرصبلا

 بنيز ةديسلا جوز ءعيبرلا نب صاعلا وبأ

 نب /774 :86 ىفطصملا تانب ىربك

 همأ ءىشرقلا سمش دبع نب ىزعلا دبع
 .نينمؤملا مأ ةحيدخ ةديسلا تخأ ةلاه

 ورمع نب هللا دبع - 459 :صاعلا نبا

 ,الاث١ //لوحألا 01 ,عءو للكو : مصاع

 .مهالوم :ىميمتلا ناميلس نب /

 لوحألا ىرصبلا نمحرلادبعوبأ

 .(ع) ه١4١ - ظفاحلا

 - ىفوكلا /5584 :ىلولسلا .ةرُمْص نب .مصاع

 ْ (24) ها

 :بيهص نب مصاع نبا/ 0800 َىلع نب مصاع
 اه5'١7 -مهالوم .ىميتلا 05

 (قتخ)
 ءوكلا ىمرجلا باهش نب - بيلُك نب مصاع

 ها١؟ا/-- ىعباتلا /710 :هيبأ نع

 (2غم تخ)

 - 858 ليبتلا ,6478 5١5 ْمصاعوبأ

 كاحضلا نب دلخم نب كاحضلا

 (ع)ه6١7- ىناييشلا

 /دارفألا باتك هل 047 .مصاع ىبأ نبا

 ليبنلا مصاع ىبأ نب ورمع نبدمحأ
 ه 1417 - ىنابيشلا ركبوبأ

 .٠ ىباحصلا ءليلاي دبع نب .ريكبلا نب .لقاغ

 )ةياحصلا هتوخإ ىل 159 :ىردبلا

 .ءارفع ىنب .نييردبلا



 5 لاجرلا : مالعألا ليلد

 ىف فلتخم - 7٠١ :ىعباتلا ءاّرّبلا ةيلاعلاوبأ
 (سمخ) ه١ - / همسا

 .ىحايرلا نارهم نب عيفر ,ىرصبلا ةيلاعلاوبأ

 .(ع) كاردإ هل /775 :مهالوم

 مع نبا .كلاموبأ وأ .ىرعشألا رماعوبأ
 (تاتخ) 205,775 : ىسوم ىبأ

 هتوخإ ىف 024 :ليلاي ديع نب ريكبلا نب رماع

 .ءارفع ىنب ةباحصلا

 / م١ : افلح مهالوم .ىودعلا «ةعيبر نب رماع

 ميدق ,ىدع ىنب فيلح «ىزنعلا بعك نب

 - دهاشملا دهشو نيترجه وذ مالسإلا
 (ع) اها

 ىف ١64 :اهنع هللا ىضر + ةملس مأ وخأ .رماع

 نب ةيمأ ىبأ نب /اهنع ديناسألا حصأ

 .(س) حتفلا ةملسم نم ءىموزخملا ةريغملا

 .ىبعشلا :ىف 7/7٠ //:ىبعشلا ,رماع
 :ىباحصلا ىلجعلا ىنادملا /رهش نب رماع

 ' .ىبعشلا هنع ىور -

 -717 :ىرهفلا حارجلا نب هقادبع نب رماع

 .ةرشعلا دحأ .حارجلا نب ةديبعوبأ

 سايإ وبأ /701/ :ىلجعلا ءةَدّبَع .نب رماع

 .(دق قم) ىعباتلا - ىنوكلا

 / ةرصبلا ىضاق .ىلهابلا ةديبع نب رماع
 (تخ) 0ا/ :ىعباتلا

 :ىملسألا نسحلاوبأ /دلاخ نب ةبقع نب رماع

 ىلإ ءاقشن هئابأ نم ةسمخ ىف - ه4

 .ىملسألا ةزرب ىبأ ىباحضلا

 / .ىراخبلل دنس ىف 7١6 // ىدَقَعلا رماعوبأ

 ,ىدقعلا ىسيقلا ورمع نب كلملا دبع

 (ع) ه5. ظفاحلا ىرصبلا

 رخآ 4944 .ليفطلا وبأ .ىثيللا ةلثاو نب رماع
 «مهنع هللا ىضر .ةياحصلا نم تام نم

 :(ع) اه :قالطإلا ىلع

 سيردإوبأ < 9-6-0984 هتادبع نب هقلاذئاع

 .ىالوخلا

 عدجألا نب / قورسم 6١١ ىفوكلا ةشئاع وبأ

 (ع) ه7 - نيعباتلا رابك نم ىنادمهلا

 «فزاملا ىراصنألا ةّيِزَغ نب - ميق نب داّبع
 (ع) ١09/4 :ىعباتلا

 .ىسوألا ىراصنألا بهاو نب .فينح نب دابع

 07٠" :بحاصلا

 :ىراصنألا ,سيق نب ,تماصلا نب ةدابُع

 , ىجرزخلا ديلولا وبأ +7 // 9١”/

 ..ءابقتلا دحأ ناكو نيتبقعلا دهش .ىندملا

 .(ع) ه9 - حوتفلا ءارمأ نمو

 تماصلا نب ةدابُع نب ديلولا نب ةدابُم
 نع .قدملا ىعباتلا./ 8٠١ :ىراصنألا

 . .(ق سدمخ) هيبأ نعو هدج
 نب بوقعي نب دمحم .مصألا ,سابعلا وبأ

 ثدحم ءمهالوم ,ىومألا / 287 : ف سوي

 ه8 رصعلا دنسمو ناسارخ

 :ىف 0-08 :بلعت ىبحي نب دمحأ سايعلاوبأ

 بلعث - ىبحي نب دمحأ
 تيتمات نبا - تيتمات نب سابعلاوبآ

 ىرصبلا خوُرف نب دمحم وبأ «ىريّرجلا سابع

 (ع) "05 : ظفاحلا

 متاح نب دنمحم نب /84* .ىروُلا سابع

 ىمزراوخلا لضفلاوبأ .مهالوم .ىمشاملا
 20 (2) هاالا - فادغب ليزن .ظفاحلا

 ةوخإلا ىف 897 .جارسلا ساملاوبأ



 لاجرلا : مالعألا ليلد م04

 نارهم نب ميهاربإ نب دمحم / تاوخألاو

 - باوبألا ىلع دنسملا هل .ىفقثلا

 ده 77

 //7517 .؟9/6 : ىربنعلا ميظعلادبع نب سايع

 ىرصبلا ىزورملا لضفلا وبأ
 (ع) ه1 - ظفاحلا

 نب 7١9/ //ىمشاهملا هتادبع نب سابع

 قدملا .بلطملادبع نب سابع نب دبعم
 .(د)

 ىشرقلا .مشاه نيبلطملادبع نيسابعلا
 لضفلاوبأ 617١/ 6456 :ىمشاهلا
 ىف - (ع) ةنس 88 نع ه5 - ىكملا

 : 26 هيخأ نبا نع ,50؟9 :ةباحصلا هينب
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 نب سابع نب هقادبع - سابع نبا
 ١88, :ىشرقلا .مشاه نب بلطملادبع

 لكل لك٠ لالا لكح لكال 06

 كك "م4 كفرا ففي 1١ لحل

 ءرحبلا 250 لال لرت ل١٠ كح

 ماك مالك ماخذ 6٠.٠١ لقال لكك"

 519 ,ةباحصلا ءاهقف ىف ,غ979 ."58

 38٠ // سابع نب هللا ديع :رظناو

 1 ْ اللا تك

 نب دمحأ 5١6/ :ىسلدنألا ىرذعلا سابعلاوبأ

 ه 27/8 - ظفاحلا ىئالدلا سنأ نب رمع

 :ىف (070 ,747) ىفوكلا ةدقُع نب سابعلاوبأ

 ةدقع نبا

 نب سابعلا - 514 :ىربضلا سابعلا

 ميظعلا دبع
 .ىريرجلا سابع - 701 :خورف نب سابع

 3171 65417 :ديزي نب دمحم .دربملا سابعلا وبأ

 .دربملا :ىف
 - 6817 :بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ

 مصألا سابعلاوبأ

 ةمجرت ىف هرظنا - 2١ : نسحلا وبأ :دبعلا نبا

 ىف .ىعداولا ىنادمهلا ةمقلع نب دلاخ»

 .بيذهتلا

 :ىدزألا ةلبج نب .نامثع نب هلا دبع .نادبع

 - ىزورملا نم رلا دبع وبأ /084
 (ستدمخ) اه

 ةخيشم ىوار .ىديعصلا ىرابيلاديع

 نب نحر لادبع نب /5757 :ىوارفصلا
 مث ىديعصلا ىرصملا ميركلادبع

 ءارقإلا ةخيشم ىلو .ئرقملا ىردتكسإلا
 ىفوت - رغثلاب ةيفلسلا ةيظفاحلا ةسردملاب
 ْ ه6 دعب

  ظفاح "511,707 393119٠ يلا دبع نبا

 لأ لك للا" لالا ١5 ءبرغملا

 رمع وبأ ,194 19: "كلك ىلا

 ملأ قفعقك فقع" وال لككحو لقاح

 ,مسا/١٠ ماله هقالال مال. م1594 ةهكش

 0 للا ةتحع //ركلل تكك تال

 .برغملا ظفناح /ىرمنلا رمعوبأ

 ربلا دبع نب دمحم نب هقادبع نب فسوي
 - ةجحلا هيقفلا ىكلاملا ىبطرقلا

 .باعيتسالا) :بتكلا ىف هل - ه4

 .ديهمتلاو ,ىنكلاو

 / 3078 :ىعباتلا رجح نب .لئاو نب رابجلادبع

 نع .ظفاحلا ىفوكلا دمحم وبأ .ىمرضحلا
 .(غم) ه1 - .هيبأ



 4ع لاجرلا : مالعألا ليلد.

 نب هلاديع “7١/ :مكحلا دبع نبا

 .(س) ه6 - سيئرلا

 نم .قفملا ىكلاملا ىرصملا .مكحلا دبع

 همه1538- بهذملا نايعأ

 :همسأ ىف لاقيو - ديم نب دبع

 /57147 ىشكلا رصن نب - ديمحلا دبع

 - (دنسملا) هل - ظفاحلا دمحم وبأ
 .(تماتخ) ه4

 / 7506 :ىعازخلا ,ناميلس نب ديمحلا ديع

 .(قت) ريرضلا ىندملا رمع وبأ

 /514 :ىنامحلا نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع

 ' لاق - (قتدقمح) ىنوكلا ىبحي وبأ
 ىف هل .ءاجرإلا ىلإ ةيعاد ناك :دواد وبأ

 .ثيدح درف (خ)

 ربكألا شفخألا < ديجملا دبع نب ديمحلا ديع
 حور ويأ ىنابيشلا ةمّلَس نب قلاخلا دبع

 (سدمم) ىرصبلا

 ,2الا :هتبحص ىف فلتخم :مرضخم ,ريخ دبع
 ةرامع وبأ ىنادمطلا ديزي نب /54

 .قوكلا

 :ىندملا ,ىراصنألا سيق نب .ديعس.نب هير دبع
 ةوخإلا ىف ,هيوخأ عم - (ع) 085 5

 :ضعب نع مهضعب ىوري ةثالثلا نيعباتلا

 .دعس هيخأ نع .ىبحي هيخأ نع .هبر دبع

 نبا - 77 .ءسنوي نب دمحأ نب .نمحرلا دبع

 .هدج ىلإ ايوسنم ءديعس وبأ سنوي

 نبال دنس ىف - هللا دبع نع ,نمحرلا دبع وبأ
 مصاع - اللا //فنصملاب ةبيش ىبأ'

 .دوعسم نبأ نع .لوحألا

 :فوع دبع نب - رهزأ نب نمحرلا دبع

 ىناحصلا ريبج وبأ .ىرهزلا 6

 .(سد)

 :ىعباتل ٠١6/ ءنميا نب نمحرلا دبع

 .(سدم) ىكملا مهالوم .ىموزخملا

 نب مكحلا نب /5715 :رشب نب نمحرلا دبع

 دمحم ويأ .ىديعلا نارهم نب بيبح
 هه0١56 - ظفاحلا نروباسينلا

 .(قدمخ)

 ركي ىبا نب نمحرلا دبع
 04١,08١ :ىميتلا

 ةركب ىبأ نب نمحرلا دبع
 ةاورلا نيعباتلا هتوخإ

 دمحموبأ .قيدصلا

 .(ع) هما

 ىل - 0 : ىفقثل

 / ةركب ىبأ ءانبأ '

 .ىباحصلا ةدلك نب ثراحلا نب عيفن نب

 :دهازلا ةقثلا ,ناببوث نب تباث نب نمحر لادبع

 ىسنعلا هتلاديبعوبأ /؟ا/6 ,ا؟ال6

 ه6 - ىقشمدلا

 متاح ىب نب نمحرلادبع
 نبا :ق همك "4

 (غ خب)

 :دمحويأ :ىزارلا

 .متاح ىبأ

 / ةريغملا نب ءماشه نب ثراحلا نب نمحرلادبع

 نم .ةيؤر هل .ىندملا دمحوبأ .ىموزخملا

 .(6 خ) ه 47 - ىلافثعلا فحصملا باتُك

 .:ىظرقلا اطاب ني/ريبّرلا نب نمحر لادبع
 .ةبحص هل -

 .مهالوم/ىودعلا ملسأ نب ديز نب نمحر لادبع

 (ق ت) اه 3285 - 537 :ىندملا

 /مالس نب نمحر لادبع

 - ىرصبلا برحويأ

 ءمهالوم .ىحمجل

 اندلع )م( اه 71235١

 ىنيعرلا ىرجمحل/0 :ناملس نب نمحر لادبع



 لاجرلا : مالعألا ليلد مْ

 نيا هنعو دلاخ نب ليقع نع .ىرصملا
 ءافعض نع متاح وبأ هلوح .بهو

 (س دم م) ىراخبلا

 /؟1 :ىحمجلا ةمّلَس نب نحر لادبع
 هنع دنسأ :ءفدملا ىراصنألا ىنالجعلا
 اذإف ثيدحلا بتكي ناك هنأ ىزمرهمارلا

 .هاحم هظفح

 تنب هُمأل ايِمَلُس بسن ,ىملسلا نمر لادبع وبأ
 /1؟80 :ديجن نب ليعامسا ورمع ىبأ
 ىدزألا ىسوم نب نسحلا نب دمحم
 بتك فنصم .ءقوصلا ىروباسينلا

 ه 6١1 - ناسارخي اهخيشو ةيفوصلا
 ,014 بلطملادبع نب سايعلا نب نمحر لادبع

 ىف .ىمشاملا ىشرقلا/ 7786-6
 ه٠ ةاورلا ةباحصلا هتوخإ

 :ىماقلا رصتلاوبأ رايجلادبع نب نمح رلادبع
 رفظملا ىبأ خويش نم .ةأره ثدحم 6
 ه 047 - ميحرلادبع ىناعمسلا

 :ىمازحلا - ىدسألا هتادبع نب نمحرلادبع

 .اتسألا نبا / #2 ,طاو للكا
 . - حالصلا نبا خويش نم,ىبلحلا دمحوبأ

 اه 1

 .للادبع نيةبتع نب هقادبع نب نمحر لادبع
 نمحر لادبع وبأ 7717//77١ :ىدوعسملا

 ىدهملا مايأ طلتخا .مالعألا دحأ .ىفوكلا

 ([ تخ) ه ١١٠١ - ىسايعلا

 نب هتادبع نع نمحرلادبع وبأ
 ْ 7/7 ١ //دوعسم

 وبأ/ .841/ :هدنم نب هقادبع ىبأ نب نمحر لادبع

 هدنم نيا :عمو .ظفاحلا ىاهبصألا مساقلا ْ

 نمجرلادبع وبأ ,ةليسع نب نمحر لادبع

 مرضخم 817//017 61١ :ىحبانصلا

 ىحبانصلا :ىف (ع) نيعباتلا رابك نم

 - "087 :ىناهبصألا رمع نب نمحرلادبع
 قرزألا نسحلا وبأ ,هتسر

 مهيف لزن .ىعازوألا ورمع نب نمحرلا دبع
 ىعازوألا :ىل ٠6١6 : مهيلإ بسنف

 دحأ .ىرهزلا دمحم وبأ .فوع نب نمحر لا دبغ

 باحصأ نمو مهنع هلا ىضصر ةرشعلا

 (ع) ه 7 ةنس ليقو

 فلتخم .ىماشلا ىرعشألا/ منغ نب نمحرلا دبع
 (ع) ه الث - /091 :هتيحص ىف

 ىلوم ىعباتلا ءىودعلا .خورف نب نمحر لادبع

 نميف - (تخ) 004 :رمع نينمؤملا ريمأ

 .رانيد نب ورمع مهنع ةياورلاي درفت

 ةدانج نب دلاخأ نب/مساقلا نب [نمح رلادبع]

 مساقلا نبا :ىف "61 :ىرصملا

 نع .ىراصنألا كلام نب بعك نب نمحر لادبع
 (ع) 756//هنع هللا ىضر هيبأ

 ىسوألا/ىراصنألا ىليل ىبأ نب نمحرلادبع
 ىسيعويأ/ 8677 ,4غ84 ,7'44 :هيقفلا

 نم ةرشع ىف مجامجلا ريدب لتق .ىفوكلا

 (ع) ها م15 + هينب

 04غ :روصتم وبأ ىناييشلا دمحم نب نمحر لادبع

 ني ثراحلا نبدحاولادبع نب/ىدادغبلا

 ه 010 - قيرز نبا ءلزانم
 : ىعازخلا نم رلادبع نب دمحم نب نمحرلادبع

 ىلإ اقسن هئابآ نم ةعبس ىف - 87

 ٠ ىعازخل/ءاقرو نب ليدب ىباحصلا



 0 0 لاجرلا : مالعألا ليلد

 نادبع - 088 :ىزورملا نمحرلادبع وبأ

 درفنأ نميف - 008 :دبعم نب نمحر لادبع

 رانيد نيورمع مهنع ةياورلاب

 ,6178 :ىنزاملا .ىراصنألا نرقم نب نمحر لادبع

 ةعبسلا نيينزملا هتوخإ ىل - ها ,6"ع

 .مهنع هللا ىضر .ةباحصلا

 ه١ :ىدبنلا نامثع وبأ ءّْلُم نب نمحرلادبع
 ىدبنلا نامثع ىبأ :ىف

 مامإلا لتاق ءىجراخلا .مجلم نب نمحر لادبع

 ٠ 1949 :ههجو هللا مرك ىلع
 .ىؤلؤللا ناسح نب/ىدهم نب نمح لا( 'ادبع

 2,777 راطنلا ظفاحلا ىرصبلا ديعسوبأ

 لعل ساو سالو ىرك
 هاا54- 17٠ //جللا غم علال

 1 (ع)

 (#07) ىوسنلا نمحر لادبعوبأ
 ٠.ىئاسنلا :ىف 107 :ىئاسنلا نمحر لادبعوبأ

 بيعش نب ذمحأ نمحر لادبع ىبأ
 0 :جرعألا زمره نب نمح لا دبع

 زمره نبأ ىف :مهالوم ىمشاطا/ 8

 ىئبسلا/ 158 : ىعباتلا ,ةلعو نب نمح لا دبع

 (6 م) عقيمسا نبا ,ىرصملا
 6.58٠ :رباج نب ديزي نب نمح رلادبع

 ةيتغعوبأ ىدز

 اه ١٠١7 - ظفاحلا ىقشمدلا ىارادلا

 (ع)

 )١( ةعبطلا هذه نم .نتملا ىف عقو - ص//١./ا -

 انث ,فلخ نب ركبوبأ انثدح :(17798) هجام نبأ ثيدحو

 ” ىف اك «ىدهم نب نمحرلادبع» :هباوص [ىدهم نب نامثع]
 .نتسلاب هجام نيا دتس

 ىعخنلا سيق نب/ديزي نب نمحر لادبع
 ىعباتلا ىفوكلا ركبوبأ ,.(6819)

 ديزي نب دوسألا هيخأ عم - (ع)
 . ةاورلا نييعباتلا ةوخإلا ىف .ىعخنلا

 ىف ,مهالوم .ىلالطلا راسي نب نمحر لادبع
 6٠٠١ :ةاورلا نيعياتلا' هتوخإ

 نب .ديعس نب .فسوي :نب نمحر لادبع
 ىزورملا دمحم وبأ/608 : شارخ

 ش اه 7589 - دقانلا ىدادغبلا

 ,قاعمسلا دعس ىبأ ظفاحلا نب ميخرلادبع
 خويش ىف - 085 ,678 :رفظملا وبأ

 قاعمسلا :ىف هرظناو ,حالصلا نبا

 .ىريمحلا عفان نب/مامه نب قازرلا دبع

 هل ,ظفاحلا قاميلا ىناعنصلا ركبوبأ

 ةنس 80 نع اه 7١١ - (فنصملا)

 لاول لال لكلا لولا (ع)

 م15 قفا ٠١ 61١ ش4 الا

 ل ال16 الا ال //تالا نقلي

 نيطالس نم .دمحوبأ ,مالسلادبع نبا

 نب زيزعلادبع نيدلازع/١ط1" :ءاللعلا

 ىقشمدلا .ىملسلا مالسلادبع
 اه د1. مالسإلا خيش ىعفاشلا

 :ىورملا تلصلاوبأ «حلاص نب مالسلادبع
 «ىمشيعلا / ميعن ىبأل دنس ىن 624

 ثيدح درف (ق) ه 711 - مهالوم

 .بيبح نب/سودقلادبع نب مالسلادبع
 نع - :ىقشمدلا دمحم وبأ .ىعالكلا

 (ىق) شمعألا

 نيدمحم نب/44١ :نابأ نب زيزعلا دبع



 مالعألا ليلد م1

 , دلاخويأ .صاعلا نب ديعس نب هللادبع
 هالالؤ - ثيدحلا كورتم .ىفوكلا

 ٍنِب ٌعيفن /ىفقثلا ةركب ىبأ نب زيزعلادبع
 نع 807٠ :ىباحصلا ةدلك نب ثراحلا

 تخ) .ةاورلا نيعباتلا هتوخإ ىف .هيبأ

 (قد
 ١717- :نوشجاملا ةملس ىبأ نبا زيزعلادبع
 ةملس ىبأ نب/هللادبع نب 'زيزعلادبع

 ندملا .مهالوم .ىميتلا/نوشجاملا ا
 (ع) اه ١55 - هيقفلا

 - "غا :ديبع نب دمحم نب زيزعلادبع

 ِ ىدرواردلا

 ىلمسَقلا/ ١7//ملسم نب زيزعلادبع
 ىزؤرملا ديز وبأ .مهالوم .ىدزألا ْ

 (س تدم خ) ه ١ - ظفاحلا

 .مصألا ةدابع نب بعك نب/ورمع دبع
 ١9/4 :ىباحصلا

 ىسرافلا رفاغلا دبع نب دمحم نب/رفاغلا دبع

 .نيسحلاوبأ 0١٠+ :ىروباسيتلا مث

 حيحصلا ىوار .ظفاحلا ىروباسينلا

 ىقهيبلا نئسو .
 : كح ما 2007 "سرع ىنغلادبع

 .ديعس نبا -

 ثيدمحلا ملع ىف هنامز مامإ/ىرصملا

 ىعابرو ,فلتخملاو فلتؤملا هل .هظفحو
 ورمع نع ةاورلا نوعباتلاو ,ةباحصلا

 ,050 ,25! ه 14.5 - .بيعش نب

 رابك عم 307 ,0497 ,0845 6

 ,١18//هتافو خيرات .ةمئألا ظافحلا

 لاجرلا :

 ةباحصلا ىعابر نم 85

 .ىسدقملا - ا ع 6 : ىنغلا دبع

 .دمحوبأ .ىسدقملا دحاولادبع نب ىنغلادبع
 هم" - ةدمعلاو .ءلامكلا بحاص

 ىحلاصلا ىقشمدلا مث ىليعامجلا/
 اها ٠٠١ - ةودقلا ظفاحلا ىلبتحلا

 ٠ رص
 نبا :ىف < 09١ :ةطقن نبا ىنغلا دبع نبا

 دمحم وبأ ,ىواهرلا هتلادبع نب رداقلادبع

 ثدحم/ 585 :لاحرلا ظفاحلا

 - حالصلا نبا خويش نم .ةريزجلا

 نارحب ه 7
 :ىدادغبلا روصنم وبأ ,ىميمتلا رهاقلادبع

 هيقفلا ىعفاشلا رهاط نيه06

 ه 2759 - ملكتملا ىلوصألا

 ,مهالوم ,ىومألا كلام نب/ميركلا دبع

 - 244 ,147 :ىرزجلا/ديعسوبأ

 (ع) ه 17

 نمر لادبع ىبأ/ىئاسنلا نب ميركلادبع
 هيبأ نع 707 :بيعش نب دمحأ

 مكاحلا - 016 ,0405 ,ظفاحلا هلادبع وبأ.

 ىروباسينلا

 نبا وأ ريبزلا نبا :نييكملا ثيدح ىف هتادبع

 ء-رمع نبا :نييندملا ثيدح ىف هللادبع

 .سابع نبأ :نييرصبلا ثيدح ىف هتلادبع

 .كرابملا نبا :نييناسارخلا ثيدح ىف هتلادبع



 مى | ٠ 2 لاجرلا :مالعألا ليلد

 نب ورمع نبا :نييرصملا ثيدح ىف هللادبع

 (319) صاعلا

 :دمحت وبأ «بويأ نب ميهاريإ نب هتلادبع

 ىسام نبا < 7غ
 ,ظراق نب ميهاربإ نب هللا "ادبع

 ىتب فيلح .ىنانكلا/ىعباتلا

 ..نيعباتلا ىثالث ىف 19١ .150//ةرهز

 :ىناجرجلا فسوي نب «ميهاربإ نب هللا دبع
 مساقلا وبأ ,نودنبآلا - "4

 :ىقرودلا ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع

 ه 9/8 - ظفاحلا سابعلا وب/7

 ليبنح نب .دمحم'نب دمحأ نب هللا دبع

 ىدادغبلا نمحرلا دبع ويأ/ىابيشلا
 مامإلا هيبأ نع (دنسملا) ىوار ,ظفاحلا

 لىم4غ 1605 (س) ه8١755 -دمحأ

 دلك ,ىه١٠6 ناك 2.7 قلك 04 ٠

 نب دمحم/71١ : ظفاحلا مرخألا نب هللا دبع وبأ

 ىروباسينلا ىنابيشلا فسوي نب بوقعي

 ه 7غ - ظفاحلا

 نع - 508 :ىدنواهنلا قاحسإ نب هللا دبع
 . حلاص نب دمحأ ليدعت ىف ىوّسفلا بوقعي

 :راصنألا فيلح ىنهجلا .سيتا نب هللا دبع 1 ايرصلا
 دهش ..ىباحصلا .ىندملا ىيحي وبأ/ 4

 رصمب هيلإ لحر .دحأ مويو «ةيناثلا ةبقعلا

 ىف بيذهتلا بيذهتب رجح نبا ظفاحلا“ هل مجرت )١(

 نب ميهاربإ نب هقا دبع هيف لاقيو ,هللا دبع نب ميهاربإ»
 ,ميهاربإ نب هللا ديعذ :بيهذتلا ةصالخ ىفو «ظراق

 «ظراق نب هقا دبع نب ميهاربإ هيف باوصلاو

 - دحاو ثيدح ىف «هللادبع نب رباج»

 (6 م خب) ه 6٠

 :ىباحصلا ,ةمقلع نب .ىفوأ ىبأ نب هللا دبع

 ميهاربإ وبأ/ 505 .5*54 ١

 - ةفوكلاب اتوم ةباحصلا رخآ .ىملسألا

 (ع) اهاىملك

 ليعامسا نب دمحم .ىراخبلا هتلادبع وبأ
 ىراخبلا :ىف ح حيحصلا بحاص

 خرؤم .دمحأ نب دمحم .ىراخبلا هتلادبع وبأ
 راجنغ :ىف - ىراخب

 دمحتوبأ .همأ ىلإ ابوسنم َةنْيَحُب نب هتلادبع
 نب كلام نبا وه 579 08١ :قدملا

 ىباحصلا ىدزألا بشقلا

 ل55 365 :بيصحلا نب ةدْيَرُي نب هتلادبع
 ىضاق ىعباتلا لهس ىبأ/ ه4/

 ؛رخصو لهس هانبا ةنعو هيبأ نع ..ورم

 (ع) ه ١١6 - ةداتقو

 015 .65054 :ىباحصلا ءرَسُب نب هللادبع

 ًةافو ةباحصلا رخآ .ىنزاملا رسبوبأ/ '

 ْ (م خ) ماشلاب

 ديعسوبأ/0407 :ىكسكسلا/رسب نب هللادبع

 (قتدم) ىعباتلا,ىزصبلا

 :نقتملا طباضلا ظفاحلا .ريكب نب هتادبعوبأ

 نب نيسحلا ,ريكي نيا ت 035 ه7

 - ىدادغبلا ريكب نب هللادبع نيدمحأ

 مها

 مكاحلا - ظفاحلا عيبلا نب هتاديع وبأ

 ىروباسينلا
 ءا فهم

 5١0, :دمحم وبأ .ءريعص نب ةبلعث نب هللادبع

 راغص نم - ٠ 48١. هم



 لاجرلا : مالعألا ليلد : م15

 ,ريَمَص ىبأ نبا هيف لاقيو/ةباحصلا
 ىنب فيلح .ىندملا رعاشلا ىرذعلا

 (س اد خ) ه 44 - ةرهز

 قالوخلا ملسم وبأ - 01١4 بوث نب هقادبع

 "4 مرضخم

 خيرات) ىوار .ىسوسرطلا رباج نب هقادبع

 1315 :(عايطلا

 لوأ :ىدسألا بائر نب ءشحج نب هقادبع

 نبا/ 775//مالسإلا ىف لكك ىبنلل ريمأ
 ةديسلا وخأ .هرهصو .ىفطصملا ةمع

 نينمؤملا مأ بنيز
 517 :لوهجم .صاصجلا هقادبعوبا

 . ىمشاملا بلاط ىبأ نب ءرفعج نب هقادبع

 04١ 445 81786 :دمحم وبأ .ىشرقلا

 .ىباحصلا ,ةشبحلا ةرجاهمل دولوم لوأ

 - نيجانجلا ىذ ديهشلا ىباحصلا نبا

 (ع) ه ٠

 1٠١ :نايفس نب بوقعي نع ءرفعج نب هقادبع

 ظفاحلا ىوغللا .ةيوتسر نبا/
 ه غ1 - ةيوارلا

 ىدُِرلا .ءْزَج نب ثراحلا نب هللاديع
 نم تام نم وخآ - 6505 :ثراحلاوبأ

 - اهب طتخاو اهحتف دهش/ رصمب ةباحضلا

 (ق تادد) اه ملا

 وبأ/ىملسلا ةعيير نب ءبيبح نب هقاديع

 ٌىرقملا ىعباتلا وكلا نمحرلادبع
 ميهاريإ هنعو دوعسم نبا نع :ريرضلا

 : نيعبرأ أرقأ .ةلدهب نب مصاعو ىعخنلا

 :ىشرقلا ىمهسلا ,.ةفاذحل نب هقتاديبع

 دهشو .نيترجه وذ .ةفاذح وبأ/”4ا/

 - ىرسك ىلإ 25 ىبنلا هثعب - ءاردب

 امهنع هقا ىضر .نامثع ةفالخ ىف ىفوت

 (س م)

 ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا نب هقا دبع
 نب هقادبع نع .ىندملا دمحوبأ ,مهنع هللا

 - 010 :رفعج

 : ىضاقلا زيرح وبأ .ىدزألا نيسحلا نب هقا دبع

 نب سيق نع .ناتسجس ىضاق/ ١

 (5 تخ) ىرعشألا ةدرب ىبأو مزاح

 ٌديِبَع - 2١ :دمحم نب نيسحلا هقادبع وبأ
 لجعل

 نبا ىف - "67 مكحلا دبع نب هقادبع

 ىرصملا دمحم ىبأ .مكحلادبع

 717١ :نوحيج لُمآ ,ىمآلا دامح نب هقا دبع

 (خ) ه 519 - ظفاحلا نحر لادبع وبأ/

 :دادغي ليزن ىسلدنألا .ىديمحلا هقادبعوبأ
 :ىديمجلا 144 370 "744

 .ىديمحلا :ىف - 73539 039 8

 نيحيحصلا نيب عمجلا بحاص

 015 :دهازلا ىزاريشلا فيفخ نب هقادبع وبأ

 خيش ءهيقفلا ىعفاشلا فيفخ نب دمح/
 + تاماقملاو لاوحألا بحاص .سراف

 اه االألا

 وه .ركب وبأ ,ىفاتسجسلا .دواد ىبأ نب هقا دبع

 ؟؟ - اًسيلدت .هقا دبع ىبأ نب هِقلا دبع

 ,لثال لل. لك 94١ :رانيد نب هلادبع

 ءمهالوم .ىودعلا/ 055 "3 ارسل

 ها177- ىعباتلا ىندملا نحر لادبعويأ

 (ع)



 مل لاجرلا : مالعألا ليلد

 ىتكي دانزلاوبأ ناوكذ نب هللا ديع

 " ,ىومألا/ هالك ,414 :نمحر لادبع ابأ

 - نيعباتلا تاقث نم ىندملا .مهالوم

 (عر اه ٠6

 وبأ ءقوُرلا/ 777 :ىباحصلا ءدشار نب هقادبع
 حتفلا دهش .ىدارملا ىرصملا كاحضلا

 بييح ىبأ نب ديزي هنع ىورو :.(قتد)

 20 هيقفلا رصم ظفاح

 نم نانذألا) هثيدحو 1/8 :ديز نب هتادبع

 هجام نبا هجرخأ (سأرلا

 موتكم مأ نبا - 754٠ .ةدئاز ىبأ نب هقادبع

 ورمع :همسا ىف ليقو - نذؤملا ءىمعألا

 كلذ ريغ ليقو ءسيق نب

 .ىدسألا ماوعلا نب نيَيّرلا نب هتادبع
 مث ىكملا/ 7١8 597//١9/ : بيبخوبأ

 ةرجهلا راد ىف نيملسملل دولوم لوأ .ىندملا

 ءمهنع هللا ىضر ءركب ىبأ تنب ءابسأ همأ

 ةنس ةكمب جاجحلا هلتق - شيرق سرافو

 (ع) هه اا/؟

 ,؟١١9 :ةيعفاشلا ةمئأ نم .ىريبزلا هقادبعوبأ

 ناميلس نب دمحأ نب ريبزلا/ "مه

 ىف ةيعفاشلا خيش ءىدسألا ىريبزلا

 * ىفوت (تكسملاو :ىفاكلا) بحاص «:هرصع

 ه 117 ةنس لبق

 .ىراصنألا هير دبع ني ديز نب هللا دبع

 ١ هللا ىضر .«ناذألا ىرا مم. :ىجرزخلا

 (2 خع) ه 37# - /هنع

 :ىديبزلا نع ءماس نب. . دمحم نب .هتلادبع

 .ىصمحلا ىرعشألا فسوي وبأ/ ة6ا/

 ءرماع نب ديلولا نب دمحم ىديبزلا عمس

 ىرهزلا بحاص .ىصمحلا ليذحلا ابأ

 5٠0 :ىعباتلا ىدسألا ةربخس نب هلادبع

 ' (ع) ظفاحلا قوكلا رمعم وبأ/

 ىزملا/ +00 :ىباحصلا ءسج رس ني هقا ديع

 (2 م) موزخم ىنب فيلح ءىرصبلا

 نب مارح مع /١٠7//ىباحصلا دعس نب هلأ دبع

 (ق ت د)/ىراصنألا ةيواعم

 :دعس ىني ىف عضرتسا/ىدعسلا ني هلادبع
 ىرماعلا ىشرقلا دمحأو بأ//, 8

 (سدم خ) ه ه7 - ىباحصلا

 | فسويوبأ/ 1 :ليئارسإلا مالَس ني هقادبع

 .ةرجطلا راد دلك ىبنلا مدقم ملسأ .ىندملا

 (ع) ه 2 - سدقملا تيب حتف دهشو

 ىميتلا/ 7717 نوشجاملا ةملس ىبأ نب هللا دبع

 ْ (سد م) ه ١٠١5 - ظفاحلا يعباتلا

 ' «ملسم نب دمحم نب .حلاص نب هللا ديع
 .ىنهجلا حلاص ويأ/ 77١ :ىرصملا

 ؟؟١؟ - دعس نب ثيللا بتاك ءمهالوم

 .(ق تدز تخ)
 ىرافغلا -"000 :ىعباتلا تماصلا نب هقأ ديع .

 (5 م تخ خب)

 نمر لادبع ,017 4+8 :ىحبانُصلا هقادبعوبأ

 ملسأ/نيعباتلا رابك نم مرضخم ةليسع ني

 ةنيدملا ىلإ رفاسو .ك ىبنلا ةافو ليبق

 مالسلاو ةالصلا هيلع. هيعن ةفحجلا ىف هغلبف

 1 ش .(ع)

 نب ىلع نب دمحم/ىروصلا هلاديعويأ

 - /ظفاحلا ىلحاسلا ميحد نب هللادبع
 (ىروصلا) :ىف 059 .ه١5 3١ه ١

 - 41٠ :ىعباتلا ىلولسلا ,ةرمض نب هقادبع



 لاجرلا : مالعألا ليلد : خ31

 "هللا ديعو مصاع هاتبا هنع.عمسي مو كردأ

 (ق ىس ت) ةاورلا نيعباتلا ةوخالا ىف

 : ىراصنألا لهس نب ديز .ةحلط ىبأ نب هللادبع

 ٠ راغص نم ءاّديلو 6 هكنح .ىندملا/ 6

 (س م) :ةباحصلا

 :ةباحضلا راغص نم .ةعيبر نب رماع نب هقادبع

 فيلح .ىزتعلا/ 54 6088. 8٠١

 (ع) ه م66 - ىندملا دمحم وبأ ,شيرق

 ,ىشرقلا ىمشبعلا زيَرك نب رماع نب هقادبع
 ؟6١ :ةباحصلا ثادحأ نم

 :مشاه نب بلطملا دبع نب ءسابع نب هلادبع

 نامجرتو ةمألا ربح 029 7 , 61١
 هرظناو )عر فئاطلاب ه 58 - ,نآرقلا

 .سابع نبا :ىف

 :ىرصملا دمحم وبا ,مكحلا دبع نب هللا دبع

 مكحلا دبع نيا :ىف ةضفنا

 :ىعازخلا ,ىزبأ نب نمحر لادبع نب هتادبع
 (نس د) هيبأ نع .ىفوكلا/ 8

 * نب هللادبع - 71 :هللادبع ىبأ نب هتلادبع

 الح ,ركبوبأ .ناتسجسلا دواد ىبأ
 :ٌيرقملا ناهبصألا هللا دبع ىبأ نب هللا دبع

 ظفاحلا ىناهبصألا خيشلا وبأ هنع/ 0

 :باطخلا نب ءرمع نب هللا دبع نب هللا دبع
 وبأ/ ةاورلا نيعباتلا هتوخإ ىف - 0٠

 هللا ىضر هيبأ ىصو .ىندملا نمحر لادبع
 / (س تاد م خ) اههنع

 ,389 :ةكيلم ىبأ نب هللا ديبع نب هللا دبع

 ةكيلم ىبأ نبا :ىف .هدج ىلإ ابوسنم
 . ”"+ :ىبطرقلا هيقفلا ,باتع نب هللا دبع وبأ

 خيش .ىكلاملا «نسح نب باتع نب دمحم /

 ه 4517 - دهازلا ثدحملا نيتفملا

 خويش نم .ىبطرقلا باتع نب هقلا دبع ىبأ نبا
 دمحم وبأ/ 708 :ضايع ىضاقلا

 ىكلاملا باتع نيدمحم نب نمحر لادبع
 ' ه 07١ ةنس ىفوت ,ءسلدنألا دنسم هيقفلا

 .ةلحرلا هيلإ تناكو ةنس نينامثو عبس نع

 ركبوبأ -ىميتلا ةفاحق ىبأ نامثع نب هتلادبع

 قيدصلا

 ٌئراقلا/"4ا/ :مّيْتُخ نب نامثع نب هللا دبع
 (4 م تخ) ه ١175 - ىعباتلا ىكملا

 وبأ/#08 :ىزورملا نامثع نب هللا دبع

 نادبع - ىكتعلا ىدزألا نمر لادبع
 07١ :ىورطلا ىميهاربالا ءاطع نب هللا دبع

 باتك هل .ظفاحلا ثدحملا دمحوبأ/

 همساو هتينك ىف فلتخا نميف رصتخم
 وأ ناتينك فالتخالا ىلع هل ركُّذَف فو رعم
 ه الا - رثكأ

 , مرضفم/ 7// نهجلا ميكُع نب هللا دبع
 .عامس الو ةيؤر هل تسيلو - (؟ م)

 ىفقثلا جاجحلا ةرامإ ىف تام

 نب ىلع نيب نيسحلا نب ىلع نب هلادبع
 6١ مهتع هلا ىضر ءبلاط ىبأ

 .ةاورلا نيعباتلا هتوخإ ىف - (س ت)
 مصاع نب - صفح نبرمع نب هلادبع

 .نييرمعلا ديناسأ ىهوأ ىف ١67 :ىرمعلا

 مساقلا ابأ ىتكي ناك هنأ ىوري - هه

 .نمحرلادبع ايأ ىنتكاو اهكرتف
 نمحر لاديعويأ ءباطخلا نبرمع نب هتلادبع

 - /ةودق مانمإ .ليلجلا ىباحصلا .ىتملا
 حصأ ىف ١68 )6868 ع هه ه4
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تسبب ااا
 

 غ317 غ0 707 72٠ لاله ,ديناسألا

 0495١ 65١ .ه18١ .ةلدابعلا نم

 نكح زرملا 0000010

 .رمع نبا :ىف اضيأ هرظناو

 ىومألا نابأ نب دمحم نب رمع نب هقادبع

 هنادكشم < هلم ,ه54 :مهالوم

 (صاد مه 7508-)

 دمحتوبأ .ىمهسلا ,صاعلا ني ورمع نب هقادبع

 لال 7 (ع)اه 560 - ىرصملا

 04٠. 604١, ,ةلدابعلا نم "59379 ,صاعلا

 دمحم نب ءبيعش نب ورمع. ةخسن 7

 .هدج نع هيبأ نع :ورمع نب هقادبع نب

 نويرسم هلاجر لك دانسإ ىف 0

 ةيارم وبأ - ىلجعلا ورمع نب هقادبع
 ' ةئام هل دلو - ه0 :ىئيللا ريمع نب هتادبع

 مالسإلا ىف دلو
. 2 55 

 نب دمحم < 110 2٠٠, :ىوارفلا هللادبعوبا

 ىوارفلا :ىف .لضفلا

 نب ةعيبر نب سايعلا نب/لضفلا نب هتلادبع

 قدملا 357 578 :ىمشاهملا ثراحلا

 (ع) ىعباتلا

 ميهاربإوبأ ءىراصتألا ةداتق ىبأ نب هتادبع .

 (ع) ه10- هيبأ نع/785 :ىعباتلا

 ىمرضحلا ةبقع نب /ةعيهل نب هتاديع

 نمحرلا دبع وبأ 9٠"/ :ىقفاغلا
 .هبتك تقرتحا .اهدنسمو اهيضاق ىرصملا

 - حيحص هعامسف اميدق هنع بتك نمف

 .(تدم) هاا/

 ىزورملا نمحرلا دبع وبأ ,كرابملا نب هقلا دبع

 مالعألا ةمئألا دحأ /مهالوم ,ىلظنحلا

 :اهامللا :مالسإلا خويشو ءالبنلا

 كك كلما لالا سلال سجاب :(ع)

 ,كرابملا..نبا :ىف اضيأ هرظناو - 39.

 .هللا دبع

 كلام نب سنأ نب ءىنثملا نب هلا دبع

 ىنثملا وبأ /508 6 :ىراضنألا

 .(قدخ) .ىرضصبلا

 / نامثع١ نب ,ميهاربإ نب دمحم نب هقا دبع

 نبا ركبوبأ 3 :مهالوم ىسبعلا

 1 .ةبيش ىأ

 ىجاهنصلا دمحم وبأ ىريشألا دمحم نب هقا دبع

 عمس ,ءقشمد ليزن 7١4/ :ىبرغملا

 ىضاقلاو ىبرعلا نبا ركب ابأ سلدنألاب

 - ثّدحو ماشلا مدقو .ةقبطلاو اضايع

 ادهم

 :ىف - 2١7 مساقلاو بأ .ىوغبلا دمحم نب هقادبع

 .ىوغبلا

 ال١١ //ىودعلا ىميمتلا .دمح نب هقادبع

 .(ق) .ثيدحلا ركنم

 دمحم وبأ ءرفعج نب دمحم نب هتادبغ

 :خيشلا وبأ < هالك ,م# :ىناهبصألا

 نع - 5 :نانس نب دمحم نب هقادبع

 ىور - ىروثلا بحاص ريثك نب دمحم

 .ىرونيدلا نادمح نب رفعج نب دمحأ هنع

 - 5١17 :دمحم وبأ «قيفيرصلا دمحم نب هللادبع

 بحاص ,ةبابُح نب مساقلا ىبأ نع

 - .ىوغبلا مساقلا ىبأ

 ءىسوس رطسلا - ىيحي نب - دمحم نب هقادبع

 "084.687 فيعضلا - ظفاحلا دمحتوبأ
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 ئضاقلا .نمحرلادبع نب دمحم نب هقادبع
 نابللا نبا 5١6/ :ىناهبصإلا دمحوبأ
 ه 167 - ىلوصألا هيقفلا .ىعفاشلا

 نب رفعج نب هلا دبع نب / دمحم نب. هللا دبع

 /738 :ىفعجلا ستخألا نب ناميلا
 .ظفاحلا .ىدنْسُملا ىراخيلا رفعج وبأ

 دنسم ْعمج نم لوأ .ىراخب ىلاو
 ها59١1 > رهنلا ءارو امب ةباحصلا
 .(تخ)

 نب نمحر لا دبع نب دمحم قيتع ىبأ نب هللا دبع
 ”لتق .ىعباتلا /014 :قيدصلا ركب ىبأ
 (قسمخ) ةّرحلا موي

 .قيتع ىبأ نبا رظناو

 ىبأ نب /777 :ليقع نب دمحم نب هللا دبع
 دعب - ىقدملا دمحم وبأ .ىمشاملا بلاط
 .(قتدغخب) ها٠5١ ةنس

 تاكربلا وبأ ءلضفلا نب دمحم نب هقأ دبع
 ال6 ىوارفلا

 2٠١٠. :ىوارفلا لضفلا نب دمحم هقا دبع وبأ

 .ىوارفقلا :رظناو 7
 (دم) "٠ :ىعباتلا .نعم نب دمحم نب هللا دبع

 ىحمجلا ةدانُج نب /زيرْيحم نبهقادبع
 .ىكملا زيريحم وبأ 794١/ // ىعباتلا
 .(ع) ,ماشلا ليزن

 نمحر لاديعويأ .ىلذملا /دوعسم نب هقادبع
 ءاهقف نمو نيلوألا نيقياسلا دحأ .قفوكلا
 (ع) هالا - ظافحلا اهئارقو ةباحصلا

 .دوعسم نيآ 244 ,الالال ل6 لقال
 ىفتح تقمع // ملل ملكك ملكك

 ع7

 .دوعسم نيأ < 70 // 6375 ,547 :هللا دبع
 ,مامالا ءدمحم وخأ ءىرهزلا ملسم نب هللا دبع

 .(س تدم تخ) 0038 :ىعباتلا

 ىباحصلا دلاو .ىدتكلا عاطملا نب هللا دبع

 .379 :ةنسح نب ليبحرش

 ىه وأ ىف ١04 :ىروياسينلا ةحيلم نب هقادبع
 .نييناسارخلا ديناسأ

 2.187 :قاهيصألا ظفاحلا .هدنم نبا هتادبعوبأ

 332 ا ف

 .هدنم نبا :ىفو

 هقا بهو نب / ىموزخملا .لمؤملا نب هللادبع
 :ه1717-) ”54 :ىموزخملا ىشرقلا

 .(قتخب ٠

 ةحلط. نب ميهاربإ نب / ىسوم نب هللا دبع
 - ةودقلا دباعلا ىعباتلا /157 :ىميتلا

 .(ع) اها

 ىهوأ يف ١608 :حادقلا نوميم نب هللا دبع

 هل .مهالوم .ىموزخملا / نييكملا ديناسأ

 .(ت) دنع دحاو ثيدح

 قادما /797 74١, :رْيَمْت نب هللادبع
 ه9 - ىقوكلا ماشهويأ / ىقراخلا

 .(ع)

 .ىعباتلا ىملسألا مركم نب /راّيِن نب هقا دبع
 .(ق س تدم)

 :مهالوم ,ىشرقلا ملسم نب / بهو نب هللا دبع
 .ىرصملا دمحم وبأ 737١/ هال لو

 مامإلا بحاص .ظفاحلا مامإلا اههيقف

 (ع) ه1517 - كلام

 :ىثيللا طسق نب هللا دبع نب ديزي نب هللادبع

 .نيعباتلا دعب نمم .ةاورلا هتوخإ ىف/ 03"



 ملكا لاجرلا : مالعألا ليلد .
ممماامسمممممسممم ا

 202020202020000 ماام

 ىل 0٠ :مهالوم .ىلالم لا راسي نب هللادبع

 ' .ةاورلا نيعباتلا هتوخإ
 574 :كلام مامإلا نع .ىفقثلا ديجملادبع

 دمحم ىنأ ىرصبلا باهولادبعوبأ/
 .تبثلا ظفاحلا

 :ىدزألا داور ىبأ نب زيزعلادبع نب ديجملادبع
 .(4م) ه87١- ىكملا ديمحلادبعويأ/

 نبا :ذيملت - 7١6 :ىراصنألا ىرصملا

 .هباتك' ةأور نمو حالصلا

 نب نمحر لادبع نب/ ركب ىبأ نب كلملادبع

 - 3110// ىموزخملا ماشه نب ثراحلا

 .(ع) نيعباتلا ثالث ىف ىرهزلا هنع

 - 5١5 :ىدزألا بيبح نب كلملدبع

 ءالع نم /ىرصبلا ىوجلا نارمع وبأ
 .(ع) ١4 - نيغباتلا

 ,31لا/ :ىمزرعلا ناميلس ىبأ نب كلملادبع

 /دادغبب مزرع ةنابج لزن - 5

 - ىعباتلا ىفوكلا ةرسيم نب دمحم وبأ

 .(غمتخ) ه6

 ابوسنم ءجيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع
 .جيرج نبا - 606 :هدج ىلإ

 204 :ىشاقّرلا هللا دبع نب دمحم نب كلملادبع

 ريرضلا ىرصبلا ةبالق وبأ - 5
 هل جرخأ 5978 - دادغب ليزن .ظفاحلا

 .(ف) راصمألا لهأ درفت ىف دوادوبأ

 ةفيلخلا مكحلا نب /ناورم نب كلملادبع

 | مث قدملا ديلولا وبأ 507١/ :ىومألا

 (4خ) ىعباتلا ىقشمدلا رسب وبأ 4

 ىسميمتلا ناوكذ نب ديعس نب / ثراولادبع

 ةديبعوبأ 7١8/ :مهالوم .ىربنعلا

 .(ع) ها٠48١- ىرصيلا

 هكرابملا نب /74* :ىطاقألا باهولادبع

 - ظفاحلا اهثدحم ىدادغبلا كرابملاوبأ

 .ه 074

 نب زيزعلا دبع نب .ىميمتلا باهولا دبع

 - 05260 ,0855 :ىلبتحلا ,ثراحلا

 ىلإ اقسن هئابآ نم ةعست ىف ءجرفلا وبأ

 ىلع مامإلا نع ىميمتلا هللا دبع نب ةنيكأ

 .(هغقثص -)

 دمحم وبأ / ىفقثلا ديجملا دبع نب باهولا دبع
 .(ع) ه114 - 5337 54١, :ىرصبلا

 /١ا/7؟ :ىكلاملا باهولادبع ىضاقلا .

 ىدادغتلا رصن نب ىلع نب دمحوبأ

 ربصب (ه 277 -) هيقفلا

 ,ىدادغبلا ىلع روصنم ىبأ نب باهولا دبع

 ةنيكس نيا 2 غ٠ :خويشلا خيش

 نبا. خويش نم (ه١٠56اإ-) دمحا وبا

 . .حالصلا

 ىنوكلا دمحم وبأ .ىبالكلا /ناميلس نب ةدّيع
 .(ع :ها4ا/ -) 531 : ظفاحلا

 ىرضاغلا ىدسألا /ةيابل ىبأ نب ةدّبع

 زازيلا مساقلا وبأ 5 :مهالوم

 ه144 - قشمد ليزن هيقفلا ىفوكلا
 .(س خب)

 .ريثك نب دمحم ح2 79إل :ىدبعلا

 ىفريصلا نامثع نب /دمحأ نب هتلاديبع

 هنع ىور «.مساقلاوبأ - 017١ :ىرهزألا 1

 .(هغءالا -) بيطخلا



 ا آ لاجرلا : مالعألا ليلذ 000

 كلام نب سنأ نب /ركب ىبأ نب هقاديبع
 نويرصب هلك ,ملسمل دنس ىف - 7
 هنعو ءسنأ هدج نع .ىرصبلا ذاعمويأ/
 .(ع) نادامحلاو كلام

 .ىدسألا بائر نب / شحج نب هللاديبع

 ,ةشبحلا ىلإ رجاه .ةبيبرلا ةبيبح وبأ
 .رصنتو دترا اهيفو

 نب ,ىدع نب هللا ديبع < رايخلا نبا هللا ديبع

 رايخلا

 نامثع نع صك : ىعباتلا .دشار نب هللا ديبع

 .هنع هللا ىضر

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلوم عفار ىبأ نب هقلا ديبع
 .(ع) ضو : ملسو

 / - 0.17 00١ :ىسيقلا / سحامُر نب هلا ديبع
 .ريغصلا همجعم ىف ىناريطلا هنع

 ديناسأ ىهوأ ىف - ١608 :مهالوم
 .نييماشلا

 :مهالوم .ىركشيلا /ديعس نب هللاديبع

 ةمادق وبأ - اهلا 0 087//
 اهب رهظأ ىذلا وه - : ىسخر سلا

 (سمخ) ه1غ١ - ةنسلا
 رصن وبأ - متاح نب ديعس نب هّللاديبع

 .للئاولا ىزجسلا

 ىمشاطلا بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا ديبع

 .ةاورلا ةياحصلا هتوخإ ىف - 6

 :ىندملا رغألا ناملَس هللا دبع ىبأ نب هللا ديبع
 نبا هنعو هيبأ نع .ىعباتلا 06

 .(ق نك ت خ) كلام مامإلاو نالجع
 دوعسم نب /ةيتع نب هللادبع نب هللادبع

 .للادبعوبأ / 017 "588 2١05, :ىلذهلا

 .(ع) ةعبسلا نيعباتلا اهئاهقف نم «ىندملا

 هلا +.5  :رايخلا نب ىدع نب هللاديبع

 نب صفح نب رمع نب /ىرمعلا هللا ديبع
 ه5 :باطخملا نب رمع نب مصاع

 18١, ديناسألا حصأ ىف ١66 (ع)
 هالو الوز لوا" ,ك؟و؟

 ه١ :باطخلا نب رمع نب هتلادبع نب هللاديبع
 .ةاورلا نيعباتلا هتوخإ ىف-

 نب هتلاديبع -ىسرافلا حتقلا ىبأ نب هقاديبع

 07١. :ىرهزألا مساقلاويأ -دمحأ
 مهنع تيك نمم 597 :ىرازفلا هتاديبع

 لكي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف ىف تامانم
 ىزارلا ةعرز وبأ - ميركلا دبع نب هللاديبع

 70١ ١.5 : ىرابخألا ىنايزرملا هللا ديبع وبأ

 ىنايزرملا :ىف

 : هدنم نب /قاحسإ نب دمحم نب [هللا ديبع]
 .هدنم نبا : عم هرظناو بو

 أ :مهالوم ىسبعلا /ىسوم نب هللا ديبع

 هل ,ظفاحلا ىفوكلا دمحم وبأ /6737 817
 (ع) ه1 - دئسملا

 549 :ىعباتلا ىكملا /ديزي ىبأ
 (عدو هاا 2-0(

 - تامجعبو تالمهب - ساحسملا نب ديبُع

 (س) //71١6 ىعباتلا
 533 : ليانسلاوبأ .ككعَي نب هبر ديبع

 .حتفلا ةملسم نم ىشرقلا ىردبعلا//

 (ق س د)

 سَ

 نب - هللا ديبع

 و. هسا

 - متاح نب - دمحم نب نيسحلا :لجعلا ٌدْيِبع



 نيعم نب ىبحي باحصأ نم - .ىدادغبلا

 (ه15غ)

 ,508: ىثيللا ةدانق نب /ريمُع نب ديبُع

 مصاع وبأ / ع مسي مو كردأ -ملا

 (ع) ه7 - ّصاقلا ىكملا .

 /الم تكف غو: :مالس نب مساقلا ديبع وبأ

 ىف فنص نم لوأ .ظفاحلا ىدادغبلا

 ه(؟1؟5 -) لوق ىف ءبيرغلا

 حارجلا نب - هتادبع نب رماع - ةديبُعوبأ

 دحأ - 5779 .هونب هنع ىور ,ىرهفلا

 حتف ىلو/ .ةمألا هذه نيمأو .ةرشعلا

 (ه8١-) قشمدو .كومريلاو .ماشلا

 /707 :بيهص ني/ ديم نب ةديبع
 ه5 - ءاذحلا ىفوكلا نمحر لادبعوبأ

 (غ خ)
 ىندملا ىمرضحلا ثراحلا نب / نايفس نب ةديبَع

 (6 م) 505 :ىعباتلا

 رابك نم مرضخم «ىناملسلا ورمع نب ةديبَعوبأ.
 (ع 7١: -) .نيعباتلا

 : ىلذهلا ,دوعسم نب هللا دبع نب ةديبغوبأ

 ةاورلا نيعباتلا هتوخإ ىف - 8

 فنص نم لوأ 404 :ىنثملا نب رمعم ,ةديبُئوبأ

 لوق ىف .بيرغلا ىف

 ىئاوسلا ةَرُبَس نب ةيواعم .نيديلاوبأ

 نبا نع / 6517 :ىفوكلا ىعباتلا/

 1 (خب) ه314 - دوعسم

 .نالجع نبورمع نب كلام نب /نايتع

 53 :بحاصلا ىجرزخلا :ىراصنألا

 (ق س دك م خ)

 8١ لاجرلا : مالعألا ليلد

 (2 خع : ه1 -)

 ءىباحصلا ىملسلا ديلولا وبأ /دبع نب ةبتع

 (قد :همال -) 788 : صم ليزن

 : ىلذ هلا دوعسم نب ةبتع نب هتلادبع نب ةبتع

 ةاورلا نيعباتلا هتوخإ ىف - 579 ه٠

 (ع) ىفوكلا ىدوعسملا سيمعلاوبأ 7

 ليزن ىباحصلا /ىنملسلا رّدْنلا نب 0
 . © نباي ىربطلا هفحص - (ق) عامل# قشم

 ٠ .رذبلا 1

 نب ركب ىبأ نب نمحر لا دبع نب دمحم «قيتع وبأ

 ,ةباحصلا نم ةعبرأ - 0794 :ةفاحق ىبأ

 ضعب نع مهضعب ىوري

 هللاديبع ركب وبأ :288 ,559 : قيتع ىبأ نبا

 | دمحم قيتع ىبأ نب

 ىلع دلاو .ىفوكلا ىرماعلا ىلع نب ,ماَنَع

 011 :روباسين ليزن /ماثغ نب
 (ّس م :ه1؟8 -)

 ل.
 ع

ب/ فينح نب نامثع
 / ىسوأالا بهاو ن

 68١ :ىندملا ورمع وبأ .ىراصتألا

 (ق سد خب) ىباحصلا

 ايندلا وبأ < 457 :رمعملا باطخلا نب نامثع

 2011 .275 : ظفاحلا ىمرادلا ديعس نب نامثع

 ىمرادلا : ىف .ىمرادلا 8م

 : ظفاحلا ىريخبلا دمحم نب ديعس نامثعوبأ

 لضفلا نب دمحم هللا دبع وبأ : هنع 7! '

 .ديعس :ىف - ىوارفلا

 ىودعلا ةمثح ىبأ نب ناميلس نب نامثع

 (خع) 753 756 : ىعباتلا

 ىف حصو «دبع نب ةبتع» هنأ باعيتسالاب ةياور ىف (1)

 ش نانثا اهنأ (بيدهتلا)



 لاجرلا : مالعألا ليلد دنش

 معطم نب ريبج نب / ناميلس ىبأ نب نامثع
 ةكم ىضاق /0+17 :ىلفونلا ىشرقلا ش

 (ق س مت د م تخ) ظفاحلا

 ىفوك دانسإ ىف 540 // ةبيش ىبأ نب نامثع
 مهالوم ىفوكلا ىسبعلا نسحلاوبأ / ملسم
 (ق ساد م خ:ه1965- ظفاحلا

 ليعامسا /786 :ظفاحلا ىنوباصلا نامثع وبأ
 خيش ,هيقفلا ىعفاشلا نمحرلأ دبع نب ْ

 | ه4 - مالسإلا

 .ىدسألا نيِصَح نب مصاع نب نامثع
 ىفوكلا 7٠٠١/ :ىعباتلا نيصخ وبأ
 (ع) ه178١ - تايثألا نم .هيقفلا

 ةيمأ نب صاعلا ىبأ نب - نافع نب نامثع
 .نينمؤملا ريمأ / ىندملا ورمع وبأ ىشرقلا
 ثلاثو ةرشعلا دحأ .نيرونلا وذ
 موي هنع هللا ىضر لتق - نيدشارلا
 (ع) هاله - ةجحلا ىذ عباس ةعمجلا

 - عنو قالا لكا ىلكو ىلع لال

 دلل /"645

 لضفلا وبأ /774 :ىنابيشلا رطم نب نامثع
 .(ق) فعضم ىرصبلا

 ىحمجلا //7/١8/ :نوعظم نب نامثع

 :عيقبلاب نفد نم لوأ .بحاصلا ىشرقلا
 :هججام نبال دنس ىف [ىدهم نب نامثغ]

 انتعبط ىف اوهس عقو اذك - 7٠١ ص

 - ىدهم نب نمحرلا دبع :هباوصو ءهذه
 م

 مرضخم ,لم نب نمحر لادبع .ىدهنلا نامثعوبأ
 الا )عر ه١٠1١ - نيعياتلا رباكأ نم

 ,نيعباتلا لضفأ ىف 017.015 61

 نا // حلك

 .ىشرقلا / نالجع نب دمحم 770 :نالجع نبا
 تاداس نم .قدملا هللادبع وبأ

 (ع) ها - نيعباتلا

 , 5١8 :حلاص نب هقا دبع نب دمحأ : ىلجعلا

 ,سلبارط ليزن وكلا نسحلا ويأ 8
 حرجلا ىف هياتكب حلاص هنبا هنع ثدح

 (ه١171 ه1457) ليدعتلاو .

 نبا : ىف - رمع ىبأ نب ىبحي نب دمحم ,قندعلا
 رمع ىبأ

 نب دمحم نب ىدع نب هللا دبع /ىدع نبا
 راظنلا ظفاحلا ىناحرجلا دمحأ وبأ كرايم
 2 (لماكلا) بتكلا ىف هل - ه(7560)
 مال تمؤ زهق ,الالال

 نب ةرارز نب ةورف نب / 741 :ةريمع نب ىدع

 ىباحصلا ةورف وبأ ىدنكلا مقرألا
 (ق سدم هه 2_2

 نيدمحم 5١4/ :ركبوبأ .يبرعلا نبا
 ليبشإلا ىرفاعملا دمحم نب هتادبع
 ظفاحلا ىلوصألا هيقفلا ىضاقلا ىكلاملا
 . (ه60279 -)

 مع .ىدتكلا / 0٠0 ,1937 ةريمع نب سّرعلا
 - (س د) ةريَمَع نب ىدع نب ىدع
 .ةريزجلاب ءاتوم ةباحصلا رخآ

 .ىدبعلا ةفرع نب نسحلا / 484 : ةفرع نبا
 شاع دنسملا بدؤملا ىدادغبلا ىلع وبأ ٠

 ءايساب مهامس ةرشع دالوأ هلو ,ةنس ةئام
 .مهلع هللا ىطر نيرشيملا ةرشعلا

 ءزجلا هل -(ق س تاءهالمال -)

 روهشملا ىثيدحلا



 لاجرلا : مالعألا ليلد
 مى

 ,سيق نب ناّبج -"108 107 + ةّقرَملا نبا

 .همأ ىلإ ابوسنم
 نارهم ةيورع ىبأ نب ديعُس :ةيورع ىبأ نبا

 | ١ ىركشيلا

 ىدسألا دعجلا ىبأ نبا / 5١١ :ىقرابلا ةورع

 اهءاضق ىلوو ةفوكلا ليزن .ىباحصلا

 (ع) اهنع هللا ىضر ءرمعل

 .ىرتعلا رعاشلا /696 :

 .ءارفع بحاص

 ءىمخللا 7١8/ // ميَوَُر نب ةورُع

 ٌىرقملا ىعباتلا ىقشمدلا مساقلا وبأ

 (ق سدد :ها0 -)

 مازح نب ةورع

 .ىدسألا ماوعلا نب / ريبزلا نب ةورع

 ,ةعبسلا اهئاهقف نم ىندملا هقا دبع وبأ
 (ع :ه915) ظافحلا رابكلا نيعباتلا ءابلع

 افضل كت ههه نك نكي لذ

 ةورع 5١8" .ةعبسلا نم 6154 ,4-ا/

 .ةو رع ال06٠ تمكث “ثخ' // #06 ع ؟

 ةثراح نب سوأ نب /0617 : سرضم نب ةورع

 (6) ىباحصلا ىئاطلا مال نب

 هتوخإ ىف - (ع) ةبعش نب ةريغملا نب ةورع

 ة؟١٠ :ةاورلا نيعباتلا

 / 010 - ةمجعم ىازو ةلمهم نيعب - ناوزع

 مسالا درفم «ىعياتلا ,ىشاقرلا ديز نب

 :ىعفاشلا ىقشمدلا مساقلاوبأ ءركاسع نيا

 نسحلا نب ىلع نيدلا ةقث / 785 ,؟ام

 .خرؤملا ظفاحللا .هلا ةبه نب

 ىلامألا :بتكلا ىف هل -(همالا -)

 .قشمد خيراتو

 :ارماس ركسع - ةمة6 :ىركسعلا

 ديعس ني هللادبع نب نسحلا دمحأوبأ©

 ءلاثمألا) باتك هل - ه5

 014.558 .(فيحصتلاو

 نسحلاوبأ ,هللادبع نب ديعس نب لع ©

 6١2 (ه7.06-)ىرلا ليزندنسملا ظفاحلا|

 ءلاله وبأ ءلهس نب ةقادبع نب نسحلا ©

 حرشو .نيعانصلا باتكو .لئاوألا هل

 1 ةسامحلا

 - زليوأ رب نب دراطع - ىمرادلا ءارشعلاوبأ
 .ىعباتلا ىرصبلا هوال .هم5 48

 مساو همسا ىف فلتخم

 " نئسلا باحصأ ةعبرألا

 ةرق وبأ .ىعوب ريلا / 5 نايفس نب لْسِع

 (ت د) ىرصبلا

 0131 /ىرصبلا ىرابخألا / ناوكذ نب لّسَع

 ش ميرم نب حون - 14١ :ةمصعوبأ

 7524 ال717 ؛ءاطع ١9 : : حاير ىلأ نب ءاطع

 لام قعا كو ع »ساطع

 «ءىشرقلا /778 ءالكد //د. محب

 هيقفلا «ىناميلا ىدنجلا دمحم وبأ ,مهالوم
 ةكم لهأ داس .ىعباتلا ىتفملا ىكملا

 )ع :ها١ثدكع -)

 دمحم وبأ :ىفقثلا 7/77٠ :بئاسلا نب ءاطع

 :ه13١ -) ظفاحلا ىعباتلا قوكلا

 (غ خ

 دلخم وبأ .فاقحخلا / هوه ملسم ني ءاطع

 (س مت :ه197١ -) ىبلحلا مث ىنوكلا

 ىدملا دمحم وبأ .ىلاللا :راسي نب ءاطع

 دنع هثيدح | ,هيبأ



 لاجرلا : مالعألا ليلد ش نلت

 ةنس لاوح تا .ظافحلا نيعباتلا مالعأ
 ش ة هدر 46 74 :(ع) ةئام

 . نيعباتلا هتوخإ ىف 08٠ .ءاطع 014 .
 9٠١ //ةاورلا

 ءارَسُملا وبأ -04 هزلي وأ نري نب دراطع
 هيبأ مساو همسا ىف فالخ ىلع .ىمرادلا ٠

 ,ةدانج نب دعس نب /648 ,6آ؟١ :ىفوعلا ةيطع

 خب :ه١١1١) ىعباتلا ىفوكلا نسحلا وبأ
 (ق تد

 ىواس نب رثنملا 7417 :نيرحبلا ميظع
 .ىدبعلا

 ىراصنألا هلا دبع نب ملسم .نب / نافع
 ىرصبلا رافصلا نامثع وبأ ىمهالوم

 مسرب ىدال :.(ع :ه١٠1 -) ظفاحلا
 دلو ,0ا8 0

 نب ديلولا هنع .ىصمخلا / نادعم نب ريفع

 (قاتاءده155 -) 547 :ملسم

 ىفوكلا ىفقثلا /ةبعش نب ةريغملا نب .راقعلا
 ةاورلا نيعباتلا هتوخإ ىف 07١ :ىيعباتلا
 (ق س ت) دهاجم هنعو ,هيبأ نع//

 .ىباحصلا ىنهجلا سبع نب /رماع نب ةبقع
 ىضر .ةيواعملل رصم ىلوو ةرصبلا طتخا
 لوح ىلو5 :(ع.ه ه8 -) اهنع هللا
 ىف رصمب هيلإ ةلحرلا 216 - 278 5
 86 184 // ثيدح بلط

 ا : ىراصنألا ةبلعث نب / و رمع نب ةبقع

 ىباحصلا) ىزرديلا دوعسم وبأ
 (عوه 2 0-

 'مامإ .ىرصملا دمحوبأ .ىبيجتلا / ملسم نب ةبقع

 نم ابيرق ىفؤت) .ىعباتلا .قيتعلا عماجلا
 (س تاداخب :ه٠ ةنس

 .ةبقع نب ىسوم - 707 :ةبقع نبا
 ىفوكلا سايعلا وبأ / 014 ,*4 :ةدقع نبا

 .ىمشاهلا ديعس نب دمحم نب دمحأ .ظفاحلا
 ظفحلا ىف ىهتنملا هيلإ مهالوم
 (ىالسا - ؟49)

 نع 788 // 70 ,# :دلاخ نب ليقع

 نامثع ىلوم - ىليألا دلاخويأ/ .ىرهزلا
 ىرهزلا باحصأ ن - هنع هللا ىضر
 ٠ (عوها١12 -)

 ىف 0718 :ىنزملا ىئراصنألا نرقم نب ليقع

 ةاورلا ةياحصلا هتوخأ

 بلطملا دبع نب بلاط ىبأ نب .ىمشالا ليقع
 /ةباحصلا هتوخإ ىف 627 :مشاه نب

 .ك ىبنلا مع نبا .ىشرقلا ديزي وبأ
 ىف -) .شيرقل شيرق بسنأ نم ناكو
 (ق س :ةيواعم ةفالخ

 /ءافعضلا باتك هل .1684 .6" :ىليقعلا
 نبديمحم .ظفاحلا ىكملا رفعج وبأ
 (ه1717-) ىسوم نبورمع

 :ءايهصلا وبأ .ىميمتلا / بيؤذ نب شارك
 (ق ت) -617 ,494-494 :ىباحصلا

 :امهنع هلا ىضر .سابع نبا ىلوم .ةمركع
 /م..2 “علا ىىلؤ لوا ىثوه
 مالعأ نم .ىدملا هقا دبع وبأ .ىريربلا
 (ع:ه6١٠ -) ظافحلا نيعباتلا

 . .ىمرضحلا 7٠٠١/ // ثراحلا نب ءالعلا



 م لاجرلا : مالعألا ليلد

 ظفاحلا ىقشمدلا دمحم وبأ

 ٠ (عوه -)
 نب نسحلا ,ىناذمملا /777 : ظفاحلا ءالعلا وبأ

 مالسإلا خيش .راطعلا نسحلا نب دمحأ
 ائرقم هتمامإ ىلع عمجملا نادمه خيشو

 خيراتلاو لابجرلاب املاعو اظفاحو

 (ه0069 - عمهل) باسنألاو

 :ريخشلا نب هللا ديع نب - ديزي - ءالعلا وبأ

 ىعباتلا ىرصبلا ىرماعلا 76

 (ع :ها١١1١ ليقو )- ٠١8

 :ظفاحلا ىدادغبلا / نسحلا نب ىلع :نالَع
 ةمغ ام - 088

 لك :(ع:ها5 -) :رابكلا نيعباتلا

 ٠8م 587 459 ,ةمقلع "غ5 ىكان6

 'دوعسم نبا نع ىوارلا هيقفلا كحد

 :وهو .نيعباتلا لضفأ ىف 7

 غ7 : سيق نب ةمقلع 247 : ىعخنلا ةمقلع »

 :ىمرضحلا ىدع نب رجح نب / لئاو نب ةمقلع
 ةوخالا ىف .رابجلا دبع هيخأ عم 4

 ..(ع م ىل .ةاورلا نيعباتلا
© 

 ع١ قلل علك ل١52

 مكاحلا خيش ءىروباسينلا ظفاحلا ىلعوبأ

 همم ,2498؟ ,ععال ىكأ : هتادبع ىبأ

 ءدواد نب ديزي .نب ىلع. نب نيسحلا //
 - ه179) عرولا نقتملا رصعلا ظفاح

 (ه

 فنصم - 7519 :ىدادغبلا ميهاربا نب ىلع

 (هموسرو طخلا تامس :باتك

 ىلع نب دمحأ / 64! :ىنانهبصألا ىلع وبأ

 روباسين نكس ءىراصنألا
 دمحم نب دمحأ /0460 :ىنادّرَُبلا ىلع وبأ

 - غ55) ظفاحلا ىلبتحلا ىدادغبلا

 (ه14

 314 :ىدنقرمسلا مث ىعدربلا ىلع وبأ

 نيسحلا نب دمحم نب ىلع نب نيسحلا//
 نكسو .ىادْمْللا ىعدربلا رهاط نب

 مجعملا هل هغ١5 - دنقرمس

 ,مهالوم .ىمشاطلا 55١/ :دعجلا نب ىلع

 ها١1- ىدادغيلا ىرهوجلا نسحلاوبأ

 (د خ)

 نبا ركب ىبأ نع - 707 : ىَقّرلا ليمج نب ىلع

 ش ىملسلا شايع

 ىلع وبأ -709 50١ :ىناّيجلا ىلع وبأ

 .ىنايجلا :ىف 519,508,697 :ىناسغلا

 .لمهملا دييقت) باتك هل دمحم نب نيسحلا

 (لكشملا زييمقو

 ىنايجلا - 567 ىلع وبأ

 نسحلا وبأ ءىدعسلا سايإ نب / رجح نب ىلع
 :ه188-'  ظفاحلا ىزورملا

 (س تامخ
 :ىدادغبلا دمصلادبع نب نسحلا نب ىلع

 ,ناسارخ ثدحم / هّمْغ ام ,نالع - ه84

 ده (؟00 -) ىنارحلا نسحلا وبأ

 ءركاسع نبا -هقا ةبه نب / نسحلا نب ىلع

 مساقلاوبأ

 نسحلا وبأ / 584 :دينجلا نب نيسحلا نب ىلع
 (ه١191 -) ظفاحلا ىزارلا



 لاجرلا : مالعألا ليلد 00 اكل

 مامإلا .بلاط ىبأ نب ىلع نب / نيسحلا نب ىلع
 .هولب "ه4 0 :نيدباعلا نين

 و7 -) ىمشاملا نيسحلا وبأ /ةاورلا

 (عوه

 نسحلا وبأ :ىشرقلا /دقاو نب نيسحلا نب ىلع
 :ها١71-) 759 - 555 :ىزورملا

 (ع قم خب

 نب ءاطع نب نمحرلا دبع نب / مرشح نب ىلع
 77١, : ظفاحلا نسحلا وبأ ىزورملا لاله

 ههامال-) عو“» 555 ىلا"

 سس تم

 .ىبلاولا ةلضن نب /ىدسألا ةعيبر نب ىلع

 (ع) 41 :ىنوكلا ةريغملاوبأ

 نيريهز ةكيلم ىبأ نب هقا دبع نب ديز نب ىلع
 ماب ,اث/ :ناعدج نب/ هللادبع

 .ريرضلا ىرصبلا ىميتلا/ 7
 )ع م خب :ها7١؟9 -) ىعياتلا

 دنس ىف - 787 -ريشب نب ديعس نب ىلع

 رصم ليزت كيلع - ديعس نب/ ىنغلادبعل
 (ها151-) اهثدحتو

 -'0807 :نسحلا وبأ .ناميلس نب ىلع
 رغصألا .شفخألا

 ىعذربلا -534 :ىدنقرمسلا ىلع وبأ

 هل - اهب ثدحو دنقرمس نكس .,ىنادمطلا

 نب دمحأ نب دمحم /7177 :فاوصلا ىلع وبأ
 (ه09 -) ظفاحلا ىدادغبلا نسحلا

 / ىمشاطلا / بلطملا دبع نب بلاط ىبأ نب ىلع
 هقا مرك .مامإلا نينمؤملا ريمأ نسحلا وبأ

 ه 14٠ :ناضمر رهش ىف دهشتسا :ههجو

 .ىلع 166 .ىللع 166 30غ 67 عر

 لكك ملكا 617 لكم ااا للا

 .ىلع 2417 .ىلع 516 .ىلع 207,17
 ١١ 255 42560له ىلع 617١ 0

 34٠. ,بارت وبأ هبقل 0/5 هذ ,ةالا/

 الو ال19 ىلع ى"// 1

 ىزارلا متاح ىبأ خيش .ىسوطلا ىلعوبأ
 نسحلا ١4٠/ :ماكحألا باتك .بحاصو

 ماكحألا هل .ىفاسارخلا رصن نب ىلع نب

 /(ها7١1؟ -) ىذمرتلا عماج طم ىلع

 .نابزرملا نب 7٠6/ : ىكملا زيزعلا دبع نب ىلع

 ظفاحلا .مرحلا خيش ىوغبلا نسحلا وبأ

 نيعستو عضب نع (ه187 -) دنسملا

 ةئس

 ىور ىعبات 510// سابع نب هقادبع نب ىلع

 دمحويأ ,ىمشاطلا / ىعباتلا ىرهزلا هنع

 :ها9١١/-) ةودقلا دباعلا ظفاحلا قدملا

 ش (غ م خب
 نبا :ىف < "170 :ىنيدملا نبا هللا ديع نب ىلع

 قنيدملا

 نم فلتخملاو فلتؤملا ىف - 0407 :ماْنَع نب ىلع
 نسحلا وبأ .ىرماعلا/ ماَثَعو ,ماَنيو ,مانغ

 ظفاح هيقف بيدأ .روباسين ليزن ىفوكلا

 (س م:ه 5١8 - ) ةقث دهاز

 ىنطق رادلا - نسحلا وبأ .دمحأ نب رمع نب ىلع

 :ميشه نع ةفرع نبا نع .لضفلا نب ىلع
 ةقثلا ظفاحلا ءرصن نب رهاط نب/4غ5

 (ها777-) ىخلبلا نسحلا وبأ .لاوجلا

 :0917" ,177 :ىبرغملا ظفاحلا ,ىفناسغلا ىلع وبأ

 - .ىلع نب نيسحلا ىلع وبأ .قايجلا - ..



 ملا - 2 لاجرلا : مالعألا ليلد

 .ىخونتلا مساقلاوبأ ,ىخونتلا نسحملا نب ىلع

 - 030 :لذعملا لعىبأ نب.ىلع

 . ىخونتلا مساقلاوبأ
 :ىابيشلا نسحلا وبأ .ةبقع نب دمحم نب ىلع

 ريغ .مكاحلا اهب لثم تايعابر ىف 4437

 ولعلا ىف ةربتعم

 رفعج نب ىسوم نب ىلع نب دمحم نب ىلع
 اقسن هئابآ نم ةينامث ىف - 041/ :ىولعلا

 مهنع هللا ىضر ىلع نب نيسحلا مامإلا ىلإ

 دمحأ مامإلا نع 708 :ىورملا دومحم نب ىلع

 ,لل179 796 34٠ 384 :ىنيدملا نب ىلع

 .للعلا باتك هل 02١.. ,.ه55 ,؟584

 حيجن نب رفعج نب هللا دبع نب/ىلع
 ىرصبلا نسحلاوبأ .ىدعسلا ىميمتلا

 :ه ؟"غ- ) ةجحلا راظنلا ملعلا ظفاحلا

 (قف س تاد خ

 . :قداصلا رفعج نب/اضرلا ىسوم نب ىلع
 ءاقسن هئابآ نم ةتس نع .دانسإ ىف - 044

 .هنع هللا ىضر ىلع مامإلا ىلإ

 هقادبع ىبأ مكاحلا ذاتسأ .ىروباسينلا ىلعوبأ

 مامإ ظفاحلا ديزي نب ىلع نب نيسحلا/
 :ها154 - تقولا

 فلتؤملا ىف - ٠٠٠:ديربلا .نب مشاه نب ىلع
 نسحلاوبأ مهالوم .ىدباعلا/ فلتخملاو

 ةعيشلا ءالع نم .زازخلا ىفوكلا

 (غ م خب :هام.-)

 نب مساقلا نع - ١08 :ديزي نب ىلع

 ىف ءرحز نب هللاديبع هنعو - نمح رلادبع

 لاله ىبأ نب/ .نييماشلا .ديئاشأ ىهوأ

 (ق ت) ثيدحلا ركنم ءىقشمدلا ىناهلألا

 :ىفوصلا ىدادغبلا نسحلا وبأ ءفسؤي نب ىلع
 دمحم وبأ ظفاحلا هنع ىور -

 ىطايمدلا .ءىنوتلا

 دنس ىف- ريشب نب [ديعس] نب ىلع/كيلع

 تايباحصلا ىعايرل ديعس نب ىنغلادبعل

 70 ادها151/- اهثدحو رصم ليزن/

 21١, :ميهاربإ نب ليعامسإ (2*) َّيَلَع نبا
 مسقم نب ميهاربإ هوبأو .همأ ىهاد

 ىدسألا

 لضفلا وبأ .رامتلا ديزي ني/دلاخ نب رامع

 2,57١ :(ق س) ه 56١0 - ىطساولا

 : ففأ

 «موزخم ىنب فيلح ناظقيلاوبأ/رساي نب راَمَع

 71917 ل117 7٠١ :(ع) هنع هللا ىضر

 هللادبع وبأ .ىراصنألا مرح نب ةراَمُع

 :هنع هللا ىضر ىبقعلا ىندملا ىجر رخ ا /

 هما

 هللا دبع نب دمحم -/771 :ىلصوملا رامع نبا

 - ليزن/ىدادغبلا رفعج وبأ .رامع نب

 337 :(س) لصوملا

 ركب وبأ ,ظفاحلا ناميلس نب/ميهاربإ نب رمع
 - (س) اه #55 - ىدادغبلا

 هال1 15٠, :ناذآلا وبأ

 هبر دبع نب ميهاربإ ني/دمحأ نب رمع

 - اه عا7١ - روباسين ثدحم .ىودبعلا

 مزاح وبأ هبقلو .ءصفح وبأ هتيتك

 هاله :ىودبعلا

 صفح وبأ ءرورسم ني دمحأ ني رمع



 لاجرلا :مالعألا ليلد 0000

 الم :دباعلا هيقفلا ءىروباسينلا

 (ه 444->)

 674 :ىندملا ىعباتلا ىراصنألا/تباث نب رمع

 (غ م)
 ٌىرقملا/ىرودلا رمع نب صفح رمع وبأ

 هال :(ق) ه 547 - مامإلا ريرضلا

 نب ليعامسا نع .ىناعنصلا/ٍبشْوَح نب رمع
 (دم) قازرلا دبع هنعو ةيمأ

 صفح وبأ .ىودعلا ليفن نب/باطخلا نب رمع
 ىضر ةرشعلا دحأو نيدشارلا ىناث ,ىندملا

 :نيتسو ثالث نبا ه 54 - مهنع هللا

 لءو #7 ل65 لكلا له 36غ

 لكص 056 «فرخا 14 5 77

 اإل ىاضقلا ىف هتلاسر نم 5 55١

 لقوم لوح لالا قلو ىلا الكا

 6 60 ,٠6ا/ ءريمع 07

 (ع) لنص

 :ىفوكلا رذوبأ ,ىبهرملا هللادبع نب/رذ نب رمع

 ءاغيلب ةقث ناك- (قف س تاد خ) 1*2

 ها617- :ءاجرالا ف اسار .٠

 نب دحاولادبع نب دمحم .دهازلا رمعوبأ .

 مالغ ,ظفاحلا ىوغللا .ىدادغبلا مشاه ىبأ

 0-5 م -_- بلع

 ىوغبلا هنع ىوري/ ىثدحلا ةرارز نب رمع

 - ةروهشم ةخيشم هل/ 710 ىعينملا :

 اه ش

 دسألا دبع نب هتلادبع /ةمّلس ىبأ نب رمع

 ىضر .بيبرلا ىباخصلا 0 : ىموزخملا

 .(ع) هنع هللا

 نب نمحرلادبع نب/ 218 :ةملس ىبأ نب رمع
 .(6 تخ) ئعباتلا ىندملا ىرهزلا فوع

 ىرصبلا ديز وبأ .ىربمنلا/ةّبش نب رمع

 :(ق) ه 555 - ةيوارلا ىرايخألا

134 | 

 ورمع نب هلأ دبع نب دمحم نب/بيعش نب رمع

 ىف ,بيعشو ورمع هيوخأ عم صاعلا نب
 057١ :ةاورلا ةوخإلا

 هدلوم خيرات (107) ربلادبع نبا رمع وبأ

 ربلا دبع نبا :ىف هتافوو

 مكحلا نب ناورم نب/زيزعلادبع نب رمع

 ,نيدشارلا سماخ نينمؤملا ريمأ .ىومألا .
 - نيعباتلا تاداس نمو ءمهنع هللا ىضر

 لهأ ىلإ هباتك 568(ع)ه ١

 عم جبدت ,077 .27 8٠١, :ةنيدملا

 ىثالث ىف 11١ .865//350؟86 .ىزرهزلا

 ١5 .نيعباتلل

 .ىملسلا سيق نب/دحاولادبع نب رمع
 :(ق) ه 7٠٠١ - ىقشمدلا صفحويأ

 .ىعازوألا نع - 36

 - ىشرقلا ىومألا نافع نب نامثع نب رمع
 ةوخإلا ىفو 217 :نامفع نب ورمع عم
 6945 :ةاورلا نيعباتلا

 ءبلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب رمع
 :ةاورلا ةوخإلا ىف (س تادم م خب)

.00 

 ملسم وبأ/ثيللا نب دمحأ نب ىلع نب رمع
 :ه 135 - لاوجلا ظفاحلا ىراخبلا

0010 

 .فيقث ىلوم ىمدقملا/ءاطع نب نلع نب رمع



 م1 لاجرلا : مالعألا ليلد

 اه ١1١ - ظفاحلا ىرصبلا صفح وبأ

 ,/.5 7١ 6// ىمدقملا :(ع)

 .ىيباحصلا نب ىباحصلا .ىودعلا

 مامإلا ظفاحلا ىكملا نمحر لادبعوبأ

 ,165 )66 :(ع) هالك - ةردقلا

 الا تا ل ل

 للكل للك تلا لوألا للك

11/1 | 

 :ىدادغيلا صفحوبأ ءرمعملا .دمحم نب رمع

 نيدلا قفوم :(هكمال - هحككرر/ 5ع

 نبا خويش نم .دز ربط نبا. ,ىّرفَرادلا
 . حالصلا

 رمع ىبأ نب ىيحي نب دمحم/رمع ىبأ نبا

 - ةكم ليزن ظفاحلا هللا دبع وبأ .ىندعلا

 1ما/// :(ق.س تام) (ه 140)

 ىماقلا صفح وبأ/رورسم نب دمحأ نب رمع

 5ا/6 :ه 5غ8 - ىدروأملا

 نب دمحم نب دحاولا دبع/ىدهم نبأ رمع وبأ
 رخآ +04 :زازبلا ىدادغبلا هللا دبع

 نينثا ّرمع دلخم نباو ىلماحملا باحصأ
 40 ؛ةنس نيعستو

 ءاتبأ قثوأ ءىندملا ءرمع نبا ىلؤم عفان نب رمع

 نارمعوبا(ق سد م خ) 1958-5604" هيبأ

 1375 7.37 ىعباتلا ىرصبلا .ىنوجلا .

 ه١؟8-/ ىدزألا بيبح نب كلملادبع

 ش (ع)

 ىرصب .لهس نب ىسوم .ىنوجلا نارمع وبأ

 53015 :دادغب نكس

 ىسودسلا/ 70١ تالهي رْيدُح نب نارمع

 اه55١- ىرصبلا ةديبعوبأ

 :(س تد م)

 ىعازخلا فلخ نب ديبع نب/نيصحلا نب نارمع
 (ع) هم1- ديَجنوبأ .ىباحصلا

 نسم ال.. تقلل

 ىرضصبلا كامس وبأ/ىجراخلا ناطج نب نارُمع

 - 115 :ه ١84 - ىعباتلا ىسودسلا

 ىجراخلا مجلم نب نمحر لا دبع حدم

 67١ :ةاورلا نيعباتلا هتؤخإ

 نافع نب/نامثع نب نابأ نيورمع

 ىرهزلا هنع درفت ىعبات/ىومألا

 (د) 048

 .(870) ىملسلا ديجُن نب ليعامسإ ورمع وبأ

 0 ليعامسإ :ىف

 6ا١ :فضغألا ورمع (وبأ)

 ؛ىعازوألا :ىف (498) ىعازوألا ورمع وبأ

 مامإلا هيقفلا

 ىئاوجلا ىدبعلا وأ ىرمتلا/بلغت نب ورمع
 ه06 :(ق س خ) ىباحصلا

 :ىروباسينلا نادمح نب رفعج ىبأ نب ورمع وبأ

 م للا

 ديعس وبأ ىموزخملا/ و رمع نب ُثيَرَح نب ورمع

 77١ :(ع) ه80- ىباحصلا ىنوكلا

 ,ىرذعلا ميلس نب/ثيرَخح نب ورمع وبأ

 507١ :بارطضا همسا ىف - ىعباتلا

 7 قى

 - ىموزخملا ةريغملا نب/صفح نب ورمع وبأ
 514 :همسأ ىف فلتخم ىباحص
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 : ىنيقلا ىعاضقلا/ىباحصلا ءمكحلا نب ورمع

> 

 نسحلاوبأ ىميمتلا/خورف نب دلاخ نب ورمع
 :(ق خ) ه ١؟7 - ىرصملا مث ىنارحلا

 | ش أ
 نب نامثع مامإلا/ُىرقملا ىنادلا ورمع وبأ

 ؟؟1 55١ : ده [18 - ديعس

 دمحم وبأ ءمهالوم .ىحمجلا /ر انيد نب ورمع

 ه ١6 -ةقثلا ظفاحلا مرثألا ىكملا

 ناكنا ل1 "4 دف ل65 (ع)

 ل. //هول قكا كاكا ى"ءع

 هتع وري مل - ىنوكلا قىنادمحلا/َرِم وذ ورمع

 ؟97 :ىعيبسلا .قاحسا ىبأ ىوس
 ٌىئرقملا ىبالكلا دقاو نب/ ةرارز نبورمع

 اه ؟"8 - ىروباسيتلا دمحويأ/

 3176 :(س م خ)

 نامثع/ىبرغملا ظفاحلا .ىسقافسلا ورمع وبأ
 ْ اننا :دومح ركب ىبأ نب

 1 “ء

 ىفقثلا ةيراج نب ديسا نب/نايفس نب ورمع

 ء(س د م خ) ىعباتلا/ةرهز ىنب فيلح

 ١

 ىضر رمع نع .ىعباتلا ,نايفس ىبأ نب ورمع
 م؟ :هنع هللا

 فرخ فنان

 ىرصبلا ديزي وبأ/ىمّرجلا ةَمِلَس نب ورمع

 :قاقدلا دمحأ نب نامثع/كامسلا نباورمع وب

 ما :ه 74 - دادقب دنسم

 ةعرز - ةلمهملا نيسلاب - ىنابيسلا ورمع وبأ
 : ىعباتلا ىماشلا ورمع ىبأ نب ىبحي دلاو
 ة؟0- 4

 ةرسيم وبأ هناَدْملا/لبْحَرُش ني ورمع
 ,396 :(س ق د م خ) ىعباتلا .ىفوكلا

 55ه

 نب هتادبع نيدمحم نب .بيعش نيورسمَع

 -.ىشرقلا ىمهسلا/ صاعلا نيورمع

 :هدج نع هيبأ نع هتياور ىف فالخلاو

 ,14؟ ([ز) ه ١١8 - ؟ ّادبعوأ دمحم

 هلك ممل ركع ركل لاح لاح

 05٠. 64١, نيعباتلا نم ريثك هنع ىور

604 

 ديناسأ ىه وأ ىف - ىثوكلا/ رمش نب ورمع
 نع ىفعجلا رباج نع :تيبلا لهأ
 هللا مرك ىلع مامإلا نع روعألا ثراحلا

 ١65 :ههجو

 نسانإ نيدعس ظفاحلا .نابيشلا ورمهوبأ
 . رابك نم مرضخم .كاردإ هل .فوكلا
 (ع) 714 ,015 :ه 50 - نيعباتلا

 راَرِم نب قاحسإ ىوغللا ىنابيشلا ورمع وبأ

 :(م) ه 5٠١ - دادغب ليزن ىنوكلا/
31> 

 ىمهسلا ىشرقلا لئاو نب/ صاعلا نب ورمع
 :(ع) رصمب ه2 - هتادبعوبأ/

 . ١/6/1

 هللادبع : صاعلا نب (5787) .ورمع نبا

 :.ىباحصلا *هللا دبع وبأ ءىفزملا رماع نب ورمع

 همك

 087 ص شماه ىلع :رظنا هتينكو هيسن ىف ©



 ملا : لاجرلا : مالعألا"ليلد

 - (ع) ىفوكلا ءىنادمه لا هقادبع نب ورمع

 .ىعيبسلا قاحسإ وبا

 .ىدملا ىومألا /نافع نب نامثع نب ورمع

 ."؟580 ,15غ :(ع) ىعباتلا

 ,ىلهابلا / سالفلا - رحب نب - ىلع نب ورمع

 - ظفاحلا ىقريصلا ىرصبلا صفحوبأ
 دهم 17 :(عز) ه4

 .ىملسلا دعجلا نب سوأ نب. /نوع نب ورمع

 زازبلا ىطساولا نامثعوبأ .مهالوم

 :(ع) ه 15170 - ةرصبلا ليزن ..ظفاحلا

 علا ااا

 - ىفوكلا هقادبعوبأ / ىئاللا سيق نب وزمع
 .414 :(غمخب) ه4

 نب بعك :لاقيو - ىمايلا بعك نب ورمع

 .نب فرصم نب ةحلط» دج - ورمع

 :«ءارقلا تاداس نم ٌظفاحلا /ورمع
 ىلع قيلعتلا رظبناو - 64# - ه٠.

 0 .هشماه

 نب ورمع نب ثيرح نب دمحم نب ورمع وبأ

 - 739 :(قد) ىعباتلا ىودعلا / ثيرح

 .ثيدحلا دانسإ ىف بارطضالل لاثم

 َقادْمَلا قراط نب هقا دبع نب / ةّرُم نب ورمع
 نم ,ىفوكلا قا دبع وبأ .ىلمجلا ىدارملا

 // 116 :(ع) ه7١1١ - نيعباتلا مالعأ |

 ع1

 نامثعوبأ .ىلهابلا /قوزرم نب ورمع

 ."07/ 147 :(دخ) ها74١ - ىرصبلا

 نب دمحأ /ىروباسيتلا ,ىلمَتَسملا ورمع وبأ

 - ه1؟95؟ ةودقلا دهازلا ظفاحلا كرابملا

 .444 هه

 ىباحصلا .ىديبزلا /بركي دعم نب ورمع

 .001 554 .رعاشلا سرافلا

 .قادلا ورمع وبأ - (؟14) ٌىرقملا ورمع وبأ

 .مامإلا ,ديعس نب نامثع

 .ىفوكلا ىيحي وبأ /يدوألا ,نوميم نب وزمع

 ,017 :(ع) هالغ - كاردإ هل مرضخم

 مالك

 روباش نب ريكب نب دمحم نب /دقانلا ورمع

 - ةقرلا ليزن ىدادغبلا نامثعوبأ
 // 1378 408 (سدمن) هل1؟

 . خخ
 . و 0

 نب دمحأ دفاح - ىملسلا ديجن نب ورمعوبأ .
 و

 ايملس بوسنملا ءظفاحلا ىملسلا فسوي

 نب دمحأ نبديجن نب ليعامسا :همأ ىلإ

 خيش :ناسارخ ىف ىقب نم دنسأ ,فسوي
 :ها10-- ةودقلا دباعلا ةيفوصلا

 ش 0 ل 1
 لضفلاوبأ/ 78 : ىكلاملا هيقفلا سورمَع نبا

 ه105- هللادبع نب دمحم .ىدادغبلا

 بهذملا خيش

 / 147 :ىسنعلا ديلولا وبأ .ءىناه نب ريم
 .(ع) ىعباتلا ىقشمدلا ىنارادلا

 ىضر ءدعس وخأ ءىرهزلا صاقو ىبأ ني ريم
 617٠١. :اههبنع هللا

 ةبتع نب هقادبع نب ةبتع - قوكلا سيْمعلا وبأ

 6١, :(ع) ىعباتلا ىدوعسملا .ىلذها/
11 

 ىعباتلا .ىومألا / صاعلا نب ديعس نب ةسّينَع

 اا // ءادمخ)

 .ىعب رلا ىنابيشلا ديزي نب / بشوخ نب ماوَعلا



 لاجتلا : مالعألا ليلد | 'ثفن

 .(مع) ه68١ - ىطساولا ىسيع وبأ
 : .نيعباتلا ىعيات نم ,ثدحملا .مجارم نب ماوعلا

 :محازم نباي «ةيعش» هفحص - وىك

 ا

 نب قاحسإ نب بوقعي .ىنييارفسألا ةناوع وبأ
 ىلع جرختسملاو حيحصلا دنسملا هل ديزي
 600 ,176 :ها7١ - ملسم حيحص

 .ىنييارفسألا - (204) ةناَوَع وبأ

 نب حاضولا .ىطساولا ىركشيلا ةناوَع وبأ
 :(ع) هاالا - ظفاحلا هللادبع

 ”ةيرتخ حف

 - (107) لاله نب ناّبَح هنع ,ةناوع وبأ

 .ىركشيلا حاضولا

 ' .444 :نييبقعلا ةباحصلا ىف .ذوعمو ذاعم
 ىعجشألا نمحر لا دبع وبأ / كلام نب فوع

 - .هنع هللا ىضر ىباحصلا .ىنافطغلا

 تلك تحاك //(ع) هال"

 ةوخإلا ىف .بلطملا دبع نب سابعلا نب :نوع
 69٠ :ةاورلا نيعباتلا

 ,مهالوم ,ىنزملا ناَبَطُر نب / هللا دبع .نوع نبأ

 ظفاحلا ىرصبلا زاًرخلا نوع وبأ
 .164 ,0168 :(ع) ه١6١ - عرولا

 ىلذللا دوعسم نب ةبتع نب / هظادبع نب نوع

 ظفاحلا ىفوكلا هقا دبع وبأ .ىعباتلا
 ةيناثلا رشعلا ىف ىفوت - ةودقلا دهازلا
 هتوخإ ىفو - 77 :(4م) ةئاملا دعب
 87٠.. :ةاورلا نيعباتلا

 ىراصنألا نمحر لا دبع وبأ ,ةدعاس نب ميَوع
 :(ع) ه075١ - ىردبلا ىبقملا قسملا

 .ه47

 ,ىبصخيلا ضايع نب / ىسوم نب .ضايع
 هيقفلا ىضاقلا .ىكلاملا ىتبسلا لضفلاوبأ

 ىف هل :ه046غ - برغملا ماع .ظفاحلا

 عاملإلاو را ونألا قراشمو ءافشلا :بتكلا

 للك لل لول للعلا سكت للاع

 ا تال هلل ل١

 .46* :مالسلا هيلع حيسملا ,ىسيع

 ىلوم .ىريعشلا / ىكرُبلا ميهاربإ نب ىسيع
 - ىرصبلا قاحسإ وبأ .مشاه ىنب
 134 (د) هاك1ك4

 .:ىف (105 )١94", ىذمرتلا ىسيع وبأ

 .ةروس نب ىسيع نب دمحم .ىذمرتلا

 نب لع نب ىسوم :(17؟؟) قتخلا ىسيع وبأ 1

 .ىس وم

 دمحوبأ .ىميتلا / هللاديبع نب ةحلط نب ىسيع

 هتوخإ ىف - 070 :(ع) ظفاحلا .فدملا

 : .ةاورلا نيعباتلا

 طابحلاو طايخلا ىندملا .ىسيع ىبأ نب ىسيع

 ”مهالوم ىشرقلا ةرسيم/ طانحلاو

 .هؤ4 (ق) ها١6١-

 ىراخبلا راجنغ دمحأ وبأ ,مهالوم

 | .راجنغ :ىف < قرزألا

 ,ىعيبسلا قاحسإ ىبأ نب /سنوي نب ىسيع
 وأ ه١4١:هيقفلا ىفوكلا ورمع وبأ

 ضو :(ع) اهدعب

 "والا "اول ملكا *فشنإ ى3ةجخ) ةنييع نبا

 .نيدلا لوصأ ةسمخلا ىف 2# ١

 .ةنييع نب نايفس :ىف (6117 ,هثا/ .عخغ
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 غ١
 ليسو .ىعباتلا / ىبضلا ريرج نب ناَوُرَع

 .(د)

 ىزارلا ركب وبأ /ورمع نب دمحم .ناسغ ويأ

 .081 :جينُر :(خ)
 ىناتكلا ىلع نب ىبحي نيدمحم/ ىندملا ناسغوبأ

 51١ :(خ)

 - (054) .نصغلا وبأ

 .ىعباتلا
 دمحم :ىاجرجلا دمحأ وبأ - (1154) .ىفيرطغلا

 نب مساقلا نب نيسحلا نب دمحأ نب .

 هالالا/ - فيرطغلا نب ىرسلا

 .ىرديلا ىناحصلا /ٍسمأ نب مانغ
 نب ىلع نيدمحم - يسرا ,مئاتغلاوبأ

 نوميم

 ىميمتلا ىسوم نب ىسيع/ قرزألا .راجنغ

 :(ق ت خ)ه85١- ىراخبلا دمحاوبا

 08ه

 ثدحم ,ناميلس نب دمحأ نب دمحم .راجتغ

 .ىراخبلا هللا دبع وبأ رهنلا ءارو ام

 .260911 0486 :هزغا17 - ىراخب خرؤم

 ركب وبأ / نيسحلا نب - رفعج نب دمحم رّدنغ
 غالا :هالال.: - قارولا

 بحاص .ظفاحلا ىسيباركلا هللا دبع وبأ

 الك :(ع) اها517١ - ةبعش

 ىذادغبلا نارد نب رفعج نب دمحم .ردنغ

 087 :لاوجلا ظفاحلا ركب وبأ

 :نيسحلا وبأ .ىزازرلا رفعج نب دمحم ,ردنغ

 ها

 017 :(عم) مرضخم .ىرصبلا

 (ف)

 نيسحلا وبأ - (”88- 54#) سراف نبا

 ىزارلا ايركز نب سراف نب دمحأ
 :بتكلا ىف هل - ه890 - ىوفغللا

 ا .2035؟ :ملعلا ذخآم

 : رعاشلا بيدألا .نيسحلا نب سراف

 - (088 ,"6-) لصوملا ىدزألا حتفلا وبأ
 - ظفاحلا دمحأ نب نيسحلا نب دمحم

 ها

 ىعفاشلا ىزارلا بويأ نب /ميلس حتفلا وبأ

 "984 ,؟9؟5 :هيقفلا

 (717) ىوارغلا معنملا دبع نب حتفلا وبأ

 ىنكلا وذ ءحالصلا نبا خيش روصنم

 .ىوارفلا :ىف هرظنا .ثالثلا

 :ديعلا قيقد نبا - ىريشقلا حتفلا وبأ

 اة // اك

 ملسم نب ليعامسا نب دمحم / كيف ىبأ نبا
 ليعامسا وبأ ,قيدلا د رانيد كيدف ىبأ نب
 "05 :(ع) ه١٠٠1 - ظفاحلا ىندملا

 نب دمحت ىدادغبلا نسحلا وبأ / تارفلا نبا

 .تارفلا نب دمحم نب دمحأ نب سابعلا

 - هطبضو هلقن ىف ةجحلا طباضلا ظفاحلا

 0117 اه

 حفتفلاوبأ/ *ةبازنح نبا ءريزولا تارفلا نبا '

 رفعج نب لضفلا نب رفعج لضفلاوبأ :نانثا امه *

 .روفاكلرزو ءرصم ليزن .ىدادغبلا ةيازنح نباب فورعملا

 - .(ءالينلا ريسو .ريعلاو ,دادقي خيرات) هالات
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 نب رفعج لضفلا ىبأ نب لضفلا
 387 // اهااا/ - تارفلا نب دمحم

 ش : "ىوارفلا
 - مرحلا هيقف ,لضفلا نب دمحم هقا دبعوبأ -

 ١ 1١19/0 لل ماه

 :لضفلا نب دمحم نب هقادبع /تاكربلاوبأ -

 ىف هل - 1غ0 :ه045495 - نيدلا ىفص

 .اثيدح نوعبرألا .ءبتكلا

 تاكربلا ىبأ نب معنملا دبع ىلاعملاوبأ -
 . هدج نم عمس «ناسارخ دنسم / هللا دبع

 - درفتو .هتقبطو .دمحم هلا دبع ىبأ
 ش ه 0ه4ل/

 نب ””روصنم . مساقلاوبأو حتفلاوبأو .ركب يوبأ -

 تاكربلا ىبأ نب .معتملادبع ىلاعملا ىبأ

 نم عمس ,لضفلا نب دمحم نب هقادبع
 هيبا دج نمو .هلجو هيبا

 :حالصلا نبا خيش (هدضصم - م55)

 لعيرإو لل لقتال لحل ىلا ىلا

 .309/06 .ثالثلا ىنكلا وذ هاله .؛5"

 هتلاديعوبأ / ىراخبلا حيحص ىوار ىربّرِفلا

 ريزولا تارفلا نبا دمحم نب رفعج نب لضفلا حتفلاوبأو +
 درو ثيدح بحاص ناكو ةيرصللا رايدلا ربزو « .بتاكلا

 ريصحع نع حوزنلا هسفنل ىأر مث“ هقاب ىضارلل / مث دضتعمللا

 نسحملا ابأ لأس اهبو بلح ىلإ صخشف ةنتف نم افوخ
 ةجرت ىف ىبهنلا حرص اك ءةباحصلا ىعابر نع ىعيبسلا
 .نسحلا ىبأ

 ,تاكربلاوبأ هنيآ مث .هقادبعوبأ دجلا : : مهييترت ىف ىعور *

 وذ هنبا مث .تاكربلا ىبأ نب معتمادبع ىلاعماوبأ ديفحلا مث
 نيروصنم مساقلاوبأو ركبويأو حفتفلاو بأ ءثالثلا ىنكلا
 .حالصلا نبا خيش معنملادبع

 - تيوك ىلوأ ط - ربعلا يراهف ىف مقر «*

 تايفو ىف باوص ىلع ءاجو .ىوارغلا زيزعلا دبع نب روصنمب
 ها 1٠١8 ةئس

 :ها١1517- رطم نبا فسوي نب دمحم
 ش '0ةضني

 ىزوجلا نبا :وه (618) ىذادغبلا جرفلاوبأ

 ش .ىللع نب نمحرلادبع
 (064) ىدادسغبلا ئميمتلا جرفلاوتبأ

 ثراحلا نب زيزعلادبع نب باهولادبع-
 .لبنحلا

 /# ,16!/ ىَضَيسلا -بوقعي نب- دقرف

 , ىعباتلا :دهازلا ىرصبلا بوقعيوبأ/
 (قات) اها11-

 دنس ىف [ئواهرلا نانس نب].ديزي ءةورفوبأ

 :(قت) ه160١ - هل دبع ىبا مكاحلل
4 0 

 نب - هقتادبع نب قاحسإ .ةورف ىبأ نبا
 000 ىبأ نبا قاحسإ :ىف (477) ةورف ىبأ

 نب فسؤي نب دمحم هللا دبع ؤبأ /ىبايزفلا

 ليزن مهالوم .ىبضلا نامثع نب دقاو'

 9/035 //(ع) ه1١1؟ - ةيراسيق

 :دوعسم ني هللا دبع ديناسأ ىهوأ ىف ,ةرازف وبأ

 ١ 6ا/

 باتل ىسيعلا/ ,ناسيك نب دشار .ةرازف وبأ

 ىنأ نع اًرييت - 6١ا/ (ق) ةقث ىقفوك/

 .دوعسم نبأ ديناسأ ىهوأ ىف ةرازف

 نايفس نب بوقعي - )١68( ىوَسفلا
 ةباوثوبأ ىنيعرلا ةلاضف نب / لضفملا نب ةلاضف

 ىرصملا // 71/. ٠

 / 57071 :ىورطلا ظفاحلا .ىدوراجلا لضفلا وبأ

 نب دمحم نب دمحأ نسحلا ىبأ نب دمحم

 ةنس ةطمارقلا هتلتق ,ظفاحلا رامع

 ش ها
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 / ىحمجلا ةفيلخ وبأ (بابحلا نب لضفلا)
 :ها006 - دنسملا ثدحملا ىرصبلا
 .ةنس ةئام وحن رْمُع - 6

 ىفوكلا ىئالملا ميعن وبأ .نيكد نب لضفلا
 - ظفاحلا .مهالوم ىميتلا /لوحألا
 ,ميعن وبأ 78١ 11 م (ع) ه9

 .ميعن وبأ 7*2 5

 دمحم وبأ /بلطملا دبع نب سابعلا نب لضفلا
 00 (ع) ىباحصلا .ىمشاهلا
 د00 041 مال ملف

 يلعم) ىكلاملا هيقفلا -سورمع نب لضفلا وبأ

 ش سورمع نبا - (2©
 نب يلع ./ ظفاحلا ىكلفلا نبا لضفلا وبأ

 - ه177 - ىقادمللا دمحأ نب نيسحلا

 ,غ”؟ :باقلألا باتك .بتكلا ىف هل

 هو موك ممل ,هالع

 ف -0) ىمالسلا رصان نب دمحم لضفلا وبأ

 .رصان نب دمحم

 (894) ظفاحلا رهاط نبا .ىسدقملا لضفلا' وبأ

 .ىسدقملا رهاط نب دمحمت ٠

 رشي نب دوعسم نب / ضايع نب ليضفْلا

 ىاسارخلا ىلع وبأ .ىعوب ريلا ىميمتلا .
 - ىدمللا ةمئا دحأاو مرحلا خيش دباعلا

 .1417 :(س تدم خ) ها41/

 لضفلا وبأ - (054 .58*) ىكلفلا نيا

 وأ ,ىملسألا ةريغملا ىبأ نب / ناميلس نب حْيَلف

 ها78١ - ىدملا ىبحي وبأ .ىعازخلا

 07 // عل

 ,سراف نب دمحم نب دمحم / سراوفلا ىبأ نبا

 3 معم) ظفاحلا ىدادغبلا تنل وبأ

 0 ا

 ركب وبأ ءنسحلا نب دمحم ء /كرزت نبا
 - ذاتسألا ملكتملا ىلوصألا ىناهبصألا

 "١77 اه عك

 (ق)

 ىالث ف ىف“ - 4 0 ىعباقلا

 .نيعباتلل

 ىودنبآلا :ىف )١4( ىنودنبآلا مساقلا وبأ

 ش .ميهاربإ نب هللا دبع ىناجرجلا ..
 - )01١1( ىرهزألا مساقلاوبأ

 بيطخملا خويش نم ءىسرافلا حئفلا

 .. .فريصلا دمحأ نب هقاديبع - ىدادغبلا

 ىوغللا ىسلدنألا ىليلفإلا نبا مساقلا وبأ

 نب ميهاربإ ىليلفإلا نبا ىف "مخ
 .دمح

 , ىدادغبلا /نارشُ نبا مساقلا وبأ

 :ه 5٠ - مهالوم .ىومألا نارشب 0
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 كلملا دبع نب فلخ /لاوكشي .نبا مساقلاوبأ
 ثدح ىبطرقلا .ىراصنألا دوعسم نب
 - 689) ةباسنلا خرؤملا سلدنألا
 :(ههمالم

 نب دمحم نب هللا دبع /ىوغبلا مساقلاوبأ
 ىل ها"١ا/ - نابزرملا زيزعلا دبع

 0 ,.ىوغبلا

 :ىخونتلا نسحملا نب ىلع .ىخونتلا مساقلاوبأ
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 031 - ه٠ /لدعملا ىلع ىبأ نب ىلع

 .(ماظهقكد>)

 نب دمحم نب هللا ديبع / ةبابح نب مساقلاوبأ
 :ه189 - ىوفيلا بحاص .قاحسا

 مساقلا ىبأ نع تايدعجلا ىوار - 2٠

 © .ىوغبلا

 ظفاحلا ىلع نب .دعس / ىناجنزلا مساقلا وبأ

 ةنس رخاوأ ىفوت - مرحلا ليزن ةودقلا

 هاال١ لئاواوا ه1

 ىدادغبلا ىدزألا ديبع وبأ .مالس نب مساقلا
 فنصملا ديبع وبأ ع ةقثلا ظفاحلا

 هل - غ0 (دز) ه5؟4 - ذاتسألا

 .ثيدحلا بيرغ

 نيظفاحلا هيوخأ عم .ةبيش ىبأ نبا مساقلا

 ىلإ نيبوسنم - 777 :نامثعو ركب ىبأ
 .مهدج

 دنسم ظفاحلا )١177( ىناربطلا مساقلاوبأ

 .ىفاريطلا - تقولا

 .ىقتعلا مساقلا نب نمحر لادبع / مساقلا نبا

 بحاص ظفاحلا هيقفلا ىرصملا هتادبعوبأ

 ه١94١ - هتنودم ىلممو كلام مامإلا

 .511 :(سدمخ)

 نب هللا دبع نب /نمحر لا دبع نب مساقلا

 ,ىوكلا نمح رلادبعوبأ .ىلذها دوعسم

 ./78 //(4خ) ىعباتلا اهيضاق

 / صفح نيرمع نب هللادبع نب مساقلا
 ديناسأ ىه وأ ىف - /قدملا ىرمعلا >

 .6١ا/ :نييرمعلا

 ركاسع نبا < (19) ىقشمدلا ىلع مساقلاوبأ
 هللا ةبه نب نسحلا نب ىلع ظفاحلا

 - (014 ,؟ال5 ,55؟) ىوارفلا مساقلاوبأ

 معنملا دبع نب روصنم مساقلاوبأ

 نب دمحأ نب نمحر لا دبع / ىناروفلا مساقلاوبأ
 - ناسارخ خيش .هيقفلا ىعفاشلا ناروف

 ةفرغأ 1

 نب نسحلا نب هللا ةبه / ىئاكلاللا مساقلاوبأ

 اهثدحو دادغيب هيقف ىعفاشلا روصنم

 .257؟ :ه:8١4 - ظفاحلا

 ىميتلا قيدصلا ركب ىبأ نب دمحم نب مساقلا

 ,ةعبسلا نيعباتلا اهئاهقف دحأ .ىندملا

 ىف ١806 (ع) ه5١٠- تاقثلا اهظافحو

 01/7 .ةعبسلا نم 04 .ديناسألا حصأ

 .دمح وبأ ليقو نمحرلا دبع وبأ

 ' .قيدصلا ركب ىبأ نب دمحم نب )40١( مساقلا

 ىفوكلا ةورع وبأ ,ىنادْمَملا / ةَرمّيَمُم نب مساقلا
 اهه١٠٠ - قشمد ليزن ظفاحلا

 0 14١. 31/4 :(؛متخ)

 نع ةمقلع نع دنسأ ,ةملسم نب مساقلا

 ىف افوقوم اثيدح دوعسم نب .هللا دبع

 //7١7. مالسلا هيلع حون لئاوأ

 ىسيع نب ايركز نب ركب وبأ /زّرَطمْلا مساقلا
 :/ ه6 :ٌىرقملا ظفاحلا ىدادغبلا

 1 200 طا

 ىوارفلا معنملا دبع نب روصنم مساقلا وبأ
 .ىوارفلا :رظناو_ (0ل4 الغ ,47؟)

 ديسلا /ىولعلا دمحم نب روصنم مساقلا وبأ
 040 :سيئرلا رظانملا هيقفلا

 .- ه 44غ ةنش ةارهب دلو

 ىلصوملا ديزي وبأ /ىمرجلا ديزي نب مساقلا
 .الثث6 // (دم س) ه34١ - دهازلا
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 ٠ ,مامإلا هيقفلا ىعفاشلا (7717) نيسح. ىضاقلا

 .ىزورملا دمحم نب نيسح :ىف

 ' ىف :دالخ نب دمحم وبأ ,ىزمرهمارلا ىضاقلا

 .ىزمرهمارلا - ءارلا فرح

 ىسوم نب ضايع - (؟4١) ضايع ىضاقلا

 ْ .قتبسلا

 ىف (94) ىجابلا ديلولا وبأ .ىكلاملا ىضاقلا

 .ديلولا ىبأ :واولا 003

 نب ىلع نسحلا وبأ ("04) ىدرواملا ىضاقلا

 هيقفلا ىعفاشلا .ءبيبح نب دمحم

 .(ىدرواملا) :ىف .ىلوصألا
 نب نمحر لا دبع - ىبلحلا دمحم وبأ ىضاقلا

 .ذاتسألا نيا .ىدسألا هللا دبع

 نيسحلا ىلماحملا :ىف (204) ىلماحملا ىضاقلا

 خيش ىبضلا دمحم نب ليعامسإ نب
 .دادغي

 :ةفينح ىنأ بحاص (078) فسويوبأ ىضاقلا
 1 ..ءايلا فرح ىف

 ىدادغبلا مساقلا نب ليعامسا/ىلع وبأ ُىلاقلا

 هل - هاله :ه ”“ه5-- سلدنألا ليزن

 بتكلا ىف (ىلامألا)

 قوزرم نب عناق نب ىقابلا دبع / عناق نبا

 - ىدادغبلا نيسحلا وبأ ,مهالوم .ىومألا

 مجعم) هل .ظفاحلا ىضاقلا ه0

 ,60686 ,4484 469 :بتكلا ىف (ةباحصلا'
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 ,ىعازنخلا ةلحلح نب - بيؤث نب ةصييق

 .ماشلا نكسو ىندملا ديعسوباو قاحسإوبأ
 ') ::(ع) ه 81 - .نيعباتلا رابك نم

 مالك 5

 مسالا لاجرلا

 ةبقع نب نايفس نب دمحم نب/ةبقع .نب ةصييق
 - ظفاحلا ىقوكلا رماع وبأ .ىئاوسلا

 56ه - مة :(ع) اه 06

 ىعبر نب ثراحلا/ىراصتنألا .ةداتق وبأ

 ه 04 - ,سرافلا ىناحصلا .ىملسلا
 محلر ى١٠6 كودك :(عل

 - ىودعلا ىرصبلا ريذن نب ميت ,ةداتق وبأ

 78 .740//(س د م) ىعباتلا

 باطخلا وبأ ,ةماعد نب/ىسودسلا .ةداتق

 - ظفاحلا ىعباتلا ءىرصبلا همكألا
 .ديناسألا حصأ ىف 104 (ع) ه1

 لحال كلك لاك لوك ىالال

 21//ها+

 ىسوألا/ىراصتألا ديز نب نامعنلا نب ةداتق

 ها؟9- بحاصلا ىندملا هلادبعوبأ

 قفز :(ق س تخ)

 ,مهالوم .ىفقثلا ليمج نب/ديعس نب ةييتق
 - ظفاحلا ىلغبلا ىخلبلا ءاجروبأ

 ةقحر//ل والا لكك (ع) ه4

 نب هتلادبع ىرونيدلا/دمحوبأ(٠77) ةبيتق نبا

 اه ؟اا ىبتقلا ,ةبيتق نب ملسم

 بيرغ) هل - غال8 .409 : ىبيّتقلاو

 بتكلا ىف (ثيدحلا فلتخمو ثيدنحلا
 .(هاالكدح)

 نب ورمع نب/ناسارخ بحاص .ملسم نب ةبينق
 ىف - 019586 :ىلهابلا صفح وبأ .نيصحلا

 ةرشعلا هتوخإ

 ىمشاهلا بلطملا دبع نب سايعلا نب ِمَثَق

 دنقرمس.وزغ ىف دهشتسا .ىشرقلا

 ىنب ,ةوخإ رشع دحأ ىف - 819 :(ص)
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 000 اسس م2222 ل

 ةيؤر مه مهلك «ءبلطملا دبع نب سابعلا

 :ةياورو ةبحص هل .ىبالكلا هللا دبع نب ةماذق

 "هه ,6ه6غ

 ديبع نب ثراحلا .ىدايإلا ةمادُق وبأ

 (تد م تخ) نذؤملا/ىرصبلا

 ىبحي نب/ديعس نب هللا ديبع .ةمادق وبأ

 ليزن ىسخرسلا مهالوم ىركشيلا
 دانسإ ىف - 588 - 585//روباسين

 .نهنع هللا ىضر تايباحصلا ىعابر

 ءباٌرقلا ديعس نب هقا ديبع :ىف' هرظناو

 نب قاحسإ بوقعي وبأ/خيراتلا بحاص
 مث ىسخرسلا دمحم نب ميهاربإ

 :بتكلا ىف (هخيراتر) .هغ55 - ىورملا
 ا ف

 ةدرفملا ءاسألا ىف ,ىعباتلا ىفوكلا/ىبضلا عئْرَ
 1 076 :(ق س مت د)

 .ىباحصلا ىنزملا لاله نب/سايإ نب ةرق
 002 :(غ خب) ىرصبلا ةيواعموبا

 دمحم وبأ :ىرفاعملا/نمحرلا دبع نب ة
 .رخآب انورقم م) ه ١47 - ىرصملا

 .نييرصملا ديناسأ ىهوأ ىف - :(: ١68

 ىرصبلا ركب وبأ .ىلجعلا/ناّيَح نب شير
 لالا - //(س د خ)

١ 

 :ىناوريقلا هللا دبع وبأ .رفعج نب دمح/زاّرَقلا

 044 :ه غ١١ - ةيبرعلا خيش '

 - 145//598) حتفلا وبأ خيشلا ىريشقلا

 ديعلا قيقد نبأ
 ديعس نب ىبحي - (77) مامإلا «ناطقلا

 نب دمحم نب ىلع نسحلاوبأ/ناظقلا نبا |
 ىضاق .ءىسافلا ىماتكلا كلملدبع

 مهرصبأ نم ءدقانلا ظفاحلا ,ةعامجلا

 107 17/8 :ه 318 - ثيدحلا ةعانصب

 ىفوكلا .ىباحصلا «ىبلعتلا كلام نب ةبطق
 نب دايز مع 16٠.- :(ق سا تام خع)
 ثيدح هتع ىور .كلام نب ةقالع

 ' همسي لو ,ةرباخملا
 ىوحنلا ريثتسملا نب دمحم ىلع وبأ/برُطُف >

 باحصأ نم (ه١1-) ؟89 :ىرصبلا

 ش 20 هيوبيس

 ىرصبلا ٍداّمع وبأ ءىرّيفلا/ريَسُن نب نَطَف

 5٠6١ :(تد م)

 ىؤار .كلام نب ركب وبأ - (174) .ىعيطقلا

 دمحأ دتسم

 .ىثراحلا بنعق نب ةملسم نب هللا دبع/ىبنغَملا

 نم «ةرصبلا ليزن ىندملا نمحر لا دبع وبأ
 - أطوملا ةاور كلام مامإلا بانخحصأ .

 ١ :(س تدم خ)اه 166 ١11

 ىلع نيدلا لامج/ىنابيشلا نسحلا وبأ .ىطفقلا

 - 897 : ده 545 - ىرصملا فسوي نب

 (هابنإلا :ةاحنلا خيرات) بتكلا ىف هل
 ,ىعباتلا ىمرجلا (550) /سنأ نع .ةبالقوبأ

 ليزن ىرصبلا ورمع نب ديز نب هقلادبع

 ٠ دعب ىلوألا رشعلا ىف ىفوت (ع) ماشلا

 ٠ .ةئاملا

 . كلملادبع/ءريرضلا ىرصبلا ,ىشاقرلا ةبالقوبأ

 - دادغي ليزن .هللا دبع نب دمحم نب

 :(ف) ةرّخأب طلتخا ه6

24 361 

 ىباحصلا/ديز نبا وأ .رماع نب:/ىماذجلا سيق

 دنع
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 هللادبعوبأ «ىسمحألا لجبلا/ مزاح ىبأ نب سيف

 منك نال الؤال يوك ىلك؟ لم

 ١ .."لضفأ ىف 0131 ةرشعلا عمس /6-1, 6١8

 مهتيلعو ,نيعباتلا

 حاير نب دايز/4١٠ ىرصبلا ,سيق وبأ
 (ق س م) ىعباتلا .ىسيقلا

 :ندملا لضفلا وبأ ,ةدابع نب/دعس نب سيق

 د//ه١٠ (ع) ىراصنألا ىجرزخلا

 .ىعباتلا ىفنحلا/ دعت نيسيسق
 اه - ىتفملا ىكملا كلملادبعوبأ _

 اق سد عاتخلا ١

 نم يق س د م خ) مرضخم .ىرصبلا“
 7.377 ,0--7/ :نيعبأتملا رابك

 ورمعويأ ءةليدُج نم ,ىلَدجْلا/ملسم نب سيق
 71// (ع) اه ٠٠١ - قعباتلا وكلا

 مساقلا نب مشاه ىقاسارخلا رضنلا وبأ ءرصيق

 ه ١7ا/ - ةقثلا ظفاسحلا -ىتيللا /045

 )ع١

 - (ك)

 ةحلط نب نيسح نب ليضفلا /(477) لماك وبأ

 هه 71907 - ىرصبلا .ىردحجلا

 ش (س دم تخ)

 ىديعلا ريثك نب دمحم :(9958) ريثك نبا
 ىنئادملا ةملس وبأ .ىبضلا/ميّلُس نب ريثك

 447 .78» :(ق) ثيدحلا ىهاو .ىعباتلا

 ,ىمشاملا بلطملادبع نب/سابعلا نب ريثك

 ,05:(سد م خ) ىندملا ماموبأ

 هل مهلكو ,سابعلا ىتب هتوخإ ىف - 6٠

 . .ةيؤر

 نسحلاوبأ ,ىجَحسْلملا ريم نب/ديَبُع نب ريثك
 :ةنس نيتس اهعماج مامإ ,ىصمحلا ءاذحلا

 ها47 - طق ةالص ىف هس مل

 - (3587//ق س د)

 ٠ ةباحصلا ّىعاير نم ,ةلامعلا

 :(س د خ) ىرصملا مث ىندملا/دقرف نب ريثك
 ه1 له

 :ليقو - مساقلا وبأ .ىمرضحلا/ةرم نب ريثك

 ىصمحلا مث ىواهرلا - ةرجش وبأ
 1 384// (4 م) يعباتلا

 هقادبع نب ميهاربإ ىرصبلا ملسموبأ - ىَجكلا
 لمجو دادغبي ه 797 - نئسلا بحاص

 ٠ ايرس ناكو خويشلا هقثو .هرصبلا ىلإ
 نوعيرأو فين دادغيب هسلخي رضح اليبن

 5/6 - 31/4 :ةربحم فلأ

 ديزي نب ىلع نب نيسحلا ىلع وبأ/ىسيباركلا

 .ىعفاشلا مامإلا بحاص هيقفلا ىدادغبلا

 75717 :ه1540- هيدق ةاور ةعبرألا دحأو

 ثيدح دانسإ ىف

 .ءسابع نبا ىلوم ,ىمشاملا/ 679 :بيَرُك

 نادي

 ىغبات - هه 77” - باتكلا لهأ ةملسم
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 م١8 :ةباحص هنع ىور

 (قف س تد غ)

 ىعاضقلا ىدع نب ةيمأ نب/ةرججع نب بعك

 (ع) ه 5١ .ىباحصلا ىراصنألا ىولبلا

 ه8 :هوني هنع ىور - ىندملا دمحم وبا

 ىراصتألا/ىندملا ها دبع وبأ .كلام نب بعك

 - ءارعشلا ةباحصلا نم .ىجرزخلا
 هؤ؟ :(ع) ه١

 نيسحلا نب دمحم نب دمحأ/849 ىنابالكلا

 ءارو ام ظفاح رصن وبأ .ىراخبلا

 :ةنس نينامثؤ سمح نع ه 59548 - ربنلا

 نب دمحم ديعس وبأو ,ىفوكلا رضنلا وبأ .ىبلكلا

 نب دامحو ءبئاسلا نب دمحمو ديعس

 ىرايخألا ةيوارلا رشب نب/بئاسلا
 وكرت (قف ت)اه ١456 - رسفملا

 :ىدع نبا هلاق .ريسفتلا ىف هوضرو
 همو ماك

 نب رضنلا ىبأ دمحم نب ماشه/ىيلكلا نبا
 - ةباسنلا خرؤملا رننملا وبأ ,بئاسلا

 ده. - هو ده 7

 .ىباحصلا ىرافغلا مهروبأ < نيصخ نب موثلك

 5١5 :(خب) ناوضرلا ةعيب دهش

 نب ةيجان نب ةمقلع ني/ىعازخلا موثلك
 . 775//(ق س د) ىباحصلا ءقلطصملا

 نب هللا دبع نب ةدلك لاقيو - لبنح نب ةدّلك

 . ىباحصلا ىناميلا - لبنحلا
 016 :(س تد خب)

 .ىميمتلا نسحلا نب/ىرصبلا سْمهك

 :(ع) ه ١55 - نوع دلاو ,نسحلاوبأ

 انادي

 نمحر لادبع نبي/حلاص نب دمحم .ةجليك
 اه 71١ - ىطاغألا ركيوبأ .ىدادغبلا

 :088 :(س)

 ءزيٍرك :فاكلا فرح ىف .فلتخملاو فلتؤملا نم
 1 011 :زيركو

 (ل)

 ' نب هللا ةيه مساقلا وبأ < )259١( ىئاكلاللا

 «ىزارلا ىريطلا روصنم نب نسحلا
 دادغب هيقف ,ىعفاشلا

 بالك نب رفعج نب كلام نب/ةعيبر نب ديبل
 :مرضخملا رعاشلا ليقع وبأ .ىرماعلا

 ىف نيرمعم نيمرضخم ةثالثا ىف - 4
 مالسإلاو ةيلهاجلا

 0 ع 14 -

 :دارفأالا .ىباحصلا ىدسالا ايل نب ّىبل

 "ه6

 79 :ىباحصلا ىدزألا هللا دبع .ةيبتللا نبا

 ىمرضحلا ةبقع نب ةعيط نب/هقلادبع ,ةعيل نبا
 اهيضاق .ىرصملا نمحر لادبع وبأ ,ىقفاغلا

 ء(ق تد م) ه ١14 - دنسملا اهملاعو

 ,الؤ١ لؤ٠ :.فعضف هبتك تقرتحا

00 

 ىصيصملا مث ىفوكلا ناميلس نب دمحم ءَنيَول
 - ظفاحلا فالعلا رفعج وبأ .ىدسألا

 :(س د) (ه 5585 :ليق) ه 6

 ع” مكو

 .ىمهفلا نحر لادبع ني/دعس نب .ثيللا
 سيئرلا اهملاع .ىرصملا هيقفلا .مهالوم
  تبثأ ىف (ع) ه ١76 - ةودقلا

 ,"05 .ثيللا 583 .ءنييرصملا ديناسأ
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 ةوارمحت ملم لكك لكك

 -(047) ثيل (784) دهاجم نع ثيل
 ماعلا .ىفوكلا ىشرقلا/ميلُس ىبأ نب ثيل

 (4 م تخ):ه ١47 - كسانلا

 .ىباحصلا ءرسيألا ىسوألا /ىراصنألا قيل وبأ

 نيعبس ىف ةفوكلا لزن نمحر لا دبع دلاو

 ههجو هللا مرك ىلع ةيار هعمو هينب نم

 001 ,6117 م١9 :(ق ىس تد)

 ىسيع وبأ ىراصنألا نمحر لادبع/ قيل ىبأ نبا '
 .(ع) ه 47 - نيعباتلا رباكأ نم ىفوكلا

 نمحر لا دبع ./١”//هه5 ,غ8

 - :هدج ىلإ ابوسنم (577 ,؟07) ىليل ىبأ نبا

 .ىراصنألا نمحرلادبع نب دمحم

 - هيقفلا اهيضاق ,ىفوكلا نمحر لادبعوبأ
 ش (4) ه4

 (م)

 ةملس ىبأ نب بوقعي بقل ,نوشجاملا

 قىنبو .فسوي هنبا ىلع ىرجو .نوشجاملا

 37 :ةملس ىبأ نب هللا دبع هيخأ

 قدملا فسوي وبأ .ةملس ىبأ نب بوقعي -

 بوقعي :ءايلا ىف (185)
 ,178) ةملس ىبأ نب بوقعي نب فسوي -

 0 فسوي :ءايلا ىف .(57

 ىف )١177( ,نوشجاملا ةملس ىبأ نب هقادبع -

 ٠ هللادبع :نيعلا .

 نوشجاملا ةملس نب هقادبع نب زيزعلادبع -

 دبع :نيعلا ىف )١179( ىندنملا ةملسوبأ

 زيزعلا .

 ناورموبا هتادبع نب زيزعلادبع نب كلملادبع -

 :ىف ("19) نوشجاملا نبا قدملا

 كلملا دبع

 ,مهالوم .ىعبرلا ديزي نب دمحم .هجام نبا
 بحاص مامإلا هللا دبع وبأ .ىنيوزقلا

 ه 1777 - خيراتلاو ريسفتلاو ننسلا

 باحصأ عم 507 188 )14 6

 ل006 381//ةدمتعملا ثيدحملا بتك

 كيرف ظغففي

 هللا دبع ظفاحلا ىدادغبلا دمح وبأ ,ىسام نبا

 - ىسام نب بويأ نب ميهاربإ نب
 "1ا/5غ اه ”8

 ءظفاحلا ىدادغبلا دمصلا دبع نب نالع ءهّمَعام
 088 :نيعم نبا باحصأ نم

 هللا ةبه نب ىلع/ريمألا رصن وبأ ءالوكام نبا

 ىدادغبلا .ىلجعلا فلد ىبأ ريمألا نبا

 بحاص (ه479-4417) مامإلا ظفاحلا

 ءاسأ لكشم طبض ىف ءلامكإلا) باتك
 ىور 07١ ءلَجَألا هباتك #2 .(لاجرلا

 045١ قالك ,مال# فكل ؛.بيطخلا هنع

 "1٠١/7... ه5 مالا

 «مهالوم .ىدبنلا مهرد ني/ليغامسإ نب كلام
 اه 7١9 - ظفاحلا ىفوكلا ناسغ وبأ

 ةهح/ل(ع)

 قراط نب دعس .ىعجشألا كلامويأ

 دودح ىف - ظفاحلا ىعباتلا/ىفوكلا

 / 386 - 704 :(1 م تخ) اه

 فلتخم ىباحص .رماعوبأ :وأ ,ىرعشألا كلاموبأ

 7١5 ىسومىبأ مع نبا .همسا ىف

 هلاديعوبأ .مامإلا ىحبصألا سنأ نب كلام :
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 اه ١998 - 39) ةرجهطلا راد مامإ ,ىندملا

 ,163 166 ديناسألا مصأ ىف 1684 (ع)
 ىلا كال كال لككا لقت. لال

 لوم ,لزغ ل21 كارل للا ىكح

 لل لق والو ىلككك لكوك كما

 س7 سات نك سرك شح ضخ

 7110 لا اش يي للا ملا

 . ةسمخلا .ىف 294 هسلح ىف ةودقلا 5

 0117 0191 446 576 .نيدلا .لوصأ

 نم ديعس نب ىيحيو ىرهزلا هنع ىور

 عم جبدت 010 - 014 ,011 .هخويش

 ىور 00١.06٠ ,698 .ىعازوألا مامإلا

 نع درفت 004 .نوقحالو نوقباس هنع
 ,31756 537:9 .نيعباتلا نم ةرشع ءاهز

 ىلع لاحأف لئس 736 3374

 .هتافوو هدلوم خيرات 56٠ .ىدقاولا

 ءافلح .ةبيلص نوي ريمح هطهر 514 6

 نبا نع عفان نع 7917// شيرق ميت

 .ضعب نع مهضعب ىوري ءاهقف رمع

 ديعس وبأ/ىرصنلا ناثّدحلا نب سوأ نب كلام

 ه 937 - نيعباتلا رابك نم مرضخم ىندملا

 3.3 :(ع)
 1 ىيحيوبأ .مهالوم ىجانلا/رانيد نب كلام

 تخ).ه١٠7١- ,ظعاولا دهازلا ىعباتلا

 ش هه1 3584 :(

 .ىحبصألا ورمع نب/ر ماع ىبأ نب كلام

 319 :كلام مامإلا دج ,سنأ وبأ

 .ميت ىنب فيلح - .ىعباتلا ةطفّرع نب كلام

 :(س د) ةمقلع نبدلاخي ةبعش هفحص
 ملا

 2 هي

 - رماخي نب كلام

00 

 - داؤد :وأ - دواد نب ىلع/ىجاتلا لكوتملاوبأ

 001 نيد :(ع) ه _ 5 ١ ىنباتلا ىرصبلا

 مرضخم .ىفوكلا ىفنحلا/ريمَع نب كلام
 ش #0863 :(سد)

 ىبامحصلا دلاو .ىدزألا .بشقلا ني كلام

 .318 :همأ ىلإ ابوسنم ةئيحب نب هقادبع
 هتلادبعوبأ نيدلا لامج برعلإ ةجح/كلام نبا

 ىئاطلا كلام نب هتادبع .نب هتادبع نيدمح

 195 :قشمدب ه 7177 - ىنايجلا

 ىكَسكسلا /ر ماخأ نب ليقو
 تبنثأ - (؛ خ) ها - ىصمخلا

 580// ةبحص هل ةعامج

 نوراه ديشرلا نب دمحم سابغلا وبأ/نومأملا
 ه 17١8 - روصنملا نب دمحم ىدهملا .نب

 ايزاغ ىفوت - سابعلا ةفيلخلا )5١6(

 ' مورلا ضرأب

 بيبح نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ/ىدرؤاملا
 ه 40: - ىلوصألا هيقفلا ىعفاشلا
 لصك موو رك للو كلال للا

 (نيدلاو ايندلا بدأو .ىواحلا) هل 8١

 علال ك١ اه 7.3510 كرلبملا نبا

 لاو /هكم الحل كحل للا ككاخ

 00 .هللادبع-

 ديزي نيدمحم ىرصبلا سايعلاوبأ .دربملا
 ةيوارلا ىوفللا ىوحنلا .ىلامثتلا

 ْ "مو ؟ ,هللال :ه ١8

 دمحم نب رفعج/ىسابعلا .هللا ىلبع لكوتملا
 :نه 147 2 ديشرلا نوراه نب مصتعملا
 مابه
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 ,/4١//(ئم) ه -١44 ىفوكلا و رمعوبأ

 دحأ .ةبيش ىبأ نبا ركب ىبأ دنس ىف

 ٠ نايعألا

 جاججلا وبأ .بئاسلا ىلوم ءريج نب / د هناحي

 ٌىرقملا ظفاحلا .ريبكلا ىعباتلا ىكملا
 ديا (ع) اها5١٠ - رسفملا

 كلك كالا كءالا سول سو

>,/1/60 

 . ىعباتلا ىسودسلا .ديمح نب قحال/زّلحي وبأ
 غ0” .غ01 :(ع) ه ٠١6 - ىرصبلا

 رماع نب/ةيراج نب - ديزي نب عمجم
 (ق ت د) ىباحصلا ىسوألا ىراصنألا

 ىبنلا نع ءاريسي الإ نآرقلا عمج نم دحأ
 57؟ :ةيراج هدج ىلإ ايوسنم .ي

 250١ :نيفنصملا ةمئألا نم هيقفلا .لماحملا

 ةيعفاشلا خيش .ىبضلا مساقلا نب دمحأ

 150١ :ه ع٠

 نب ليعامسا نب نيسحلا/ىضاقلا .ىلماحملا

 هلا دبع وبأ ىبضلا ىلماحملا دمحم
 ةفوكلا ىضاق ءاهثدحو اهخيش ىدادغبلا

 545 0878. - ؟0) ه - ةنس نيتسل

 نذؤملا باحصلا ,ىجمجلا ىشرقلا/ةروذحم وبأ
 4(//541 م خب) ه 05 - ىكملا

 ىشرقلا دلاخ نب ثراحلا ني/ميهاربإ نب دمح

 هيقفلا «ىعباتلا ىدملا هلادبع وبأ .ئميتلا

 :(عأا ههال5ث-)  :ثدحلا

 46 كوع لل عل

 - (0417) ىدادغبلا ظفاحلا ميهاربإ .نب دمحم

 0 عبرم

 نم/دمحأو بأ ىضاقلا .ميهاربإ نب دمحأ نب دمح

 04 :ىناهبصألا ميعن ىبأ خويش

 ظفاحلا هلاديعوبأ ءىراخبلا دمحأ نب دمخم

 راجنغ - (046)

 ديز ويبأ/هيقفلا هلا دبع نب دمحأ نب دمحم

 :ه ١١ - هيقفلا .ىعفاشلا ىزورملا

 فن

 ءىملسلا دِلاخ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 هئابآ نم ةرشع ىف - 0406 :بيطلاوبأ

 طالع نب جاجحلا ىباحصلا ىلإ ءاقسن

 نب ىنغلا دبع ظفاحلا هنع - ىملسلا

 ديعس

 .ىخيراتلا :برح نب ريهز نب دمحأ نب دمج

 ةمثيخ ىبأ نبأ

 دتس ىف (047) مثيطا نب دمحأ نب دمحم

 ىعفاشلا : ىف )7١( ىعفاشلا سيردإ نب دمحم

 ىملسلا (810) ةيزخ نب (قاحسإ نب دمح)

 ركب ىبأ .ةعزخ نبا :ىف ىروباسيتلا

 جارسلا سابعلاوبأ/قاحسإ نب دمحم

 : ىروياسينلا

 (ىيحي نب دمحم نب .قاحسإ نب دمحم)

 ليزن رصعلا ثدحم ىناهبصألا .هللادبعوبأ

 ش هدنم نيا - قارعلا

 ,ءالو ىبلطملا/راسي نب .قاحسإ نب دمحم

 - ريسلاو ىزاغملا مامإ ىدملا هقادبعوبأ
 سانلا لغش 18١ (4 م تخ) ه ١

 حرص اذإ ةقث 438 ,204 74٠, .ديزاغمب



 لاجرلا : مالعألا ليلد م47

 هاله ,6009 "6١ ,عقال 459 .ىمداتسإاب

 نبا :رظناو 7 ٠٠
 ىف (ىزانغملاو ةريسلا) هل - قاحسإ .

 / ش بتكلا
 (5غ0) ماس نب .ىسوطلا ملسأ نب دمحم

 خيش .مهالوم .ىدتكلا نسحلاوبأ/
 لادبألا نم .لماعلا ملاعلا دهازلا قرشلا

 (ه1'غ؟-)

 ,757) ىراخبلا (دنسملا) هل ليعامسإ نب دمحم
 .ىراخببلا :ىف (1718) ىفقعجلا 5
 هللادبع ىبأ :مامإلا

 -خيش )١9( ىسرافلا ليعامسإ نب دمحم

 ىوارو .ىوارفلا معنملادبع نب ركي ىبأ

 ىسرافلا ىلاعملاوبأ - هنع ىقهيبلا ننس
 / نبا :("37) ىزارلا/بويأ نب دمحم

 نآرقلا لئاضف فنصم .سيرضلا

 ىفوكلا هتاديعوبأ/ىدبعلا رشب نب دمحم
 3.7 :(ع) ه 7.8 - ظفاحلا

 ركب وبأ .ىدبعلا - نامثع ني - راشب نب دمحم
 - (مع) ه 501 - ظفاحلا ىرصبلا

 087//1914 ,4431) رادنب

 ىف (123) ةنسلا حرش هل .ىوغبلا دمحوبأ

 دوعبسم نب نيسحلا < ةئسلا ىيح :ىوغبلا
 ,ءارفلا

 .ىدزألا/ ىناسّربْلا -نامثع نب- ركب نيدمح

 اها١- ظفاحلا ىرصبلا نامثعوبأ

 انك :(ع)

 نب ميهاربإ/ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نب دمحم
 ىنب ىف- 5717 :(د) ىسبعلا نامثع
 : ةبيش ىبأ

 ىندملا مساقلاوبأ/ قيدصلا ركب ىبأ نب دمحم

 ها8٠- ةيؤر هل ىئعبات .ىميتلا

 ' (ق س)

 ,ىفقثلا/ حاير نب فوع نب ركب ىبأ نب دمحم

 294 :(ق س م خ) ىعباتلا ىزاجحلا

 خويش نم ءمارهب نب - دينجلا نب - دمحم

 516 :ىزمرهمارلا
 نمؤملادبع نيدلا فرش/(0937) ىنوتلا دمحوبأ

 ةجحلا ظفاحلا ىطايمدلا فلخ نب

 :ىف هرظناو - ها ل60 - ةباسنلا

 1 ىطايمدلا

 هيقفلا ىفنحلا ركب وبأ/ىدّتَجَحلا تباث نب دمح
 - ةيماظنلاب هقفلا خيش .سيئرلا

 ور 57

 .ىلفونلا ىشرقلا/معطم نب .ريبج نب دمحم
 :(ع) ظفاحلا ىعباتلا ىندملا ديعس وبأ
 نيعباتلا ةوخإلا ىف ,عفان هيخأ عف - 9

 | .ةاورلا
 نب دمحم < )١139( ىدَسألا/ شحج نب دمحم

 ش شحج نب هللا دبع

 :عم (59) )5١١, ىريطلا ريرج نب دمحم

 ىربطلا
 ظفاحلا ىدادغيلا ركيوبأ ءرفعج نب دمحم

 0814 :ردنغ - لاوجلا

 ىرصبلا هتاديع ويأ/رفعج نب دمحم
 ,516 :ردنغ - ةبعش بيبر .ىسيباركلا

 ْ 512//ه84 ,ءال١ا

 :ىدادغبلا بيطلاوبأ ءنارد نب ءرفعج نبدمح
 : 08485 :ردنغ

 , 127 :ىشكلا رفعج وبأ ءمتاح نب دمحم

 ىميمتلا دمحأ نب (5250) نابِح نب دمحم



 م ش 2 لاجرلا : مالعألا ليلد

 ناّبج نبا < ىتسبلا متاحوبأ

 نبا - )//7١9( ىمشاملا بيبح نب دمحم

 2 ىدادغبلا بيبح

 ىصمحلا هللا دبع وبأ ,ىنالوخلا/برح نب دمحم
 587//(ع) ه ١15 - شربألا

 نب دمحم وبأ ليقو ءورمع وبأ ءثيرح نب دمحم

 ةريره ىبَأ نع هدج نع .ىرذعلا ورمع
 ١ :(قد) دانسإلا برطضمل لاثم

 دنقل

 ىرهاظلا ىبطرقلا 7؟7) مزح نبا دمحم وبأ

 فرح ىف هرظناو - ةباسنلا ظفاحلا هيقفلا

 مزح نبا :ءاحلا

 ىرصملا ىرهوجلا ىميمتلا نسحلا نب دمحم

 فاصنإلا باتك هل (10)

 نب بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا دمحوبأ
 دنس ىف (0480) دنسلا ىولعلا .نسحلا

 نسحلا :ىف هرظناو .نييولعلا هئابآل

 نسحلا نب/ةفينح ىنأ مامإلا بحاص .دمحم

 ىدادغبلا هلا دبع وبَأ ,مهالوم .ىنابيشلا

 ةفينح وبأ "9" :ىلوصألا هيقفلا

 نب < (993) لكمحم "6# .ءابحاصو

 قابيشلا نسحلا

 دنس نبأ دايز نب دمحم نب نسحلا نب دمحم

 شاقنلا - ىدادغبلا مث ىلصوملا/
 :ه --0١" ٌىئرقملا رسفملا ركب وبأ

 اسيلدت .دنس نبا ركبوبأ :وهو 731

 :ميعن ىبأل دنس ىف ىناهيصألا نيسحلا نب دمحم

.0 

 بتكلا ىف هل - .ىدزألا نيسحلا نب دمحم

 /ظفاحلا ىلصوملا حتفلاوبأ- (جارسلا)

 6815 :ه ”/ع - دادغب ليزن

 :ىف - ركب وبأ هلا دبع نب نيسحلا نب دمحم
 ىرجلا

 ىدزألا ىسشوم نب نيسحلا نب دمحم

 ىملسلا نمحرلا دبع ويأ - ىروياسيتلا

 رفعج وبأ ءىرودلا رمع نب ءصفح نب دمحم

 هلال :ءارقلا دحأ ,ئدادغبلا

 صفح ,مامإلا ىرقملا .هوبأ هنع ىور -

 كلذ وحن وأ ءاثيدح رشع ةتس ىرودلا

 ,ةملسويأ ءىرصبلا ةرسّيَم/ةصفح ىبأ نب دمح

 711//(س دم.م خ) ثدحملا

 ,ىحيلسلا ىعاضقلا/ريمح نب دمحم
 .ه 5٠١0 - ىصمحلا ديمحلادبعوبأ

 18غ//(ق سده خ)

 مامإلا نب/ىمشاملا دمحوبأ/ةيفنحلا نب دمحم

 همأ ىلإ ايوسنم - .ههجو هللا مرك ىلع
 (ع) ه8-

 ميعن ىبأ خويش نم (044) نايح نب دمحوبأ

 ىوري ءابآ ةسمخل دنس ىف - قاهبصألا

 ه ١14 - ريرضلا ةيواعم وبأ مزاح نب دمحم

 شمعألا بحاص «مهالوم «ىميمتلا/(ع)

 ةيواعم وبأ 0854 .ةيواعم وبأ "ا

 07 ,ريرضلا

 «ةمثغ نب- كلام مامإلا نع - دلاخ نب دمح

 :(ع) - ىرصبلا ىفنحلا .همأ ىلإ ابوسنم
516 | 

 "07 :نيعم ريغ .ىقشمدلا دلاخ نب دمحم

 نسحلا .ىزمرهمارلا ىضاقلا ,دالخ نب دمحوبأ

 ,ى1 الذ 29 :نمجحرلا دبع نب

2 



 لاجرلا : مالعألا ليلد هك

 ىزمرهمارلا :ىف هرظناو "8 :
 نب دمحم .بلاط ىبأ نب نسحلا/لالخلا دمحموبأ

 ظفاحلا ىدادغبلا لالخلا نب نسحلا
 نيحيحصلا ىلع دنسملا جّرخ .تبثلا
 عا 14 :(ه173)-

 هتاديعوبأ .مهالوم .ىريشقلا/عفار نيدمح
 ه1140- :ةودقلا دهازلا ىروياسيتلا
 2٠١ ,”لاث7 :(س تاد م خ)

 نبدامح رصتلاوبأ .ىبلكلا بئاسلا نب دمحم

 © ىبلكلا :ىف )00١( بئاسلا

 حلاص نب دمحأ نب نسحلا ,ىعيبسلا دمحم وبأ

 :ىفو 865>3//ه لالا - ظفاحلا

 ىحاونب ةدلب - /ىدروابلا دعبس نب دمحم

 ةفرعم ىف اوفنص نمم : ظفاحلا - ناسارخ

 1857 ةباحصلا

 ,مهالوم :ىمشاملا عينم نب/دعس نب دمحم -

 ,ىدقاولا بتاك/ ىرصبلا هقادبعوبا

 اه 77١ + ىربكلا تاقيظلا بحاصو

 ىف (ريبكلا تاقبطلا) هباتك رظناو (د)
 ١ بتكلا

 خويش ةلج نم .ىبرغملا ديعس نب دمحم وبأ
 ديعس نب هللادبع/ 775 :سلدنألا

 ه 275 - ىبطرقلا ىلاجتنشلا

 - ةيراج نب ءالعلا نب نايفس ىبأ نب دمح
 :(ت) ىقشمدلا ركب وبأ ىعباتلا/ىفقثلا

 - ىرهزلا هنعو .,ةصييق نع - 50

 : :ىف (208) فسوي وبأ رافصلا نايفس نب دمحم

 رافصلا

 ”- ىراخبلا هنعا (571) ٍماَلَس نب دمحم

 ليقثتلاب ليقو - اقفخي ,مالَسا نب دمحم

 خييشو/ ىراخبلا مامإلا خيش : ,ىدنكيبلا

 7( اه ؟"؟0 - ربنلا ءارو ام

 كنور لول

 بحاص ىرابخألا/ىحمجلا مالس نب دمحم

 (زييمت) ه 1١0 - ءارعشلا تاقبط
 نيول (471) ىصيصملا ناميلس نب دمحم

 ةقوعلا ىف لزن ىلهاب - ىفوعلا ناتس نب دمحم
 - ظفاحلا ىرصبلا ركبوبأ/ 0

 (ق تد .خ) اه "11'

 نب نسحلا نيدمحمت (7137) دنس نبا دمحم

 شاقنلا ركب وبأ .دنس نب دايز نب دمحم

 - هتقو: مامإ .نيغباتلا رابك نم ىرصبلا
 .ديناسألا حصأ ىف ٠04 (ع) :ه

 ىنب «ةاورلا نيعباتلا هتوخإ ىف 07 4

 ./77 4٠٠//381 نيريس تانبو

 نيريس نبا :رظناو
 - (587) باهش نب دمحم

00 
 نامثعو ركب ىبأ هينب عم ةبيش ىبأ نب دمحم

 781 :مساقلاو

 ىطافألا - نمحر لادبع نب - حلاص نيدمحم

 ه88-ةنجلُيك - .ىدادغبلا ركبوبأ

 (س) ه'ال1>/

 ىبالودلا / نييازب - َزاَّربلا حابصلا نب دمحم

 ىدادغبلا مث ىزارلا رفعجوبأ ءادلوم
 .108:(ع) ها1/-ننسلا بحاص

 نب ناوفص ليقو / ىراصنألا ناوفص نب دمحم
 (قس) ىباحصلا بحرموبأ -دمحم



> 
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 1 لاجرلا : مالعألا ليلد
 كم مما

 6000 : ىبعشلا .هنع .ىور

 ةنيدم/ ىزّوتلا ىلعي وبأ.تلضلا نب دمحم

 :(سخ) ها1159- - ىرصبلا 3 سرافب

53 

 - ىمطقملا لهس نب - ىفيص نب دمحم 1

 . ىبعشلا ه هنع «,يباحصلاب ىراصتنألا .

 ا هما :(ق س)

 /ىسدقما قاييشلا ىلع نب - رهاط نب دمحم ١
 -ظفاحلا قارسيقلا نبا لضفلا وبأ

 هل 1٠١ :550/ ,رهاظ نبا ؟"١5- هه.

 حنيجصتو ,ةقفتملا باسنألا) بتكلا-ىف ٠

 ه4 (للعلا
 نب دمحأ نب دمحم / ظفاحلا يسبطلا دمح وبأ

 هل ه 4417 دودح ىف - ىفوصلا رفعج ىبأ

 هيبأ نع بيعش نب ورمع. .نع ةاورلا) ْ

 ,6057 :(هدج نع

 بحاص ؛ىشرقلا /ىقشمتلا فئاع نب دمح

 ا

 0 اه18ع- ىئزاغملاو حوتفلا دانتك 1

 .(نن ٠

 نبا /ىطساولا هقلا دبع وبأ ,ةداّبَع نب دنحم

 :(قدخ) ىزاخبلا خويش نم .ىرتخبلا
7 1 1 

 ركيوبأ ؛ دمحم نب ىقابلا ديع نب دمحم

 ىضاق ىبعكلا/ 374 ىراصنألا

 ه6070 ناتسراملا ١

 «قيدصلا ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم
 هوبأو وه كردأ - 084.: ىميتلا ,قيتعوبأ
 ,نامثع ةفاحقويأ هوبأو ركب وبأ. هدجو

 ا

0 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 «ىزارلا متاح ىبأ نب نحر لادبع ٍدمحوبأ

 نبا. :ىف < ليدعتلاو حربجلا بحاص

 .متاح ىبأ

 ىراصنألا - ةثراح ني- نمحرلادبع نيدمحم

 - 0175 :(قسمخ) .ىعباتلا .ىندملا

 .لاجرلاوبأ

 ابوسنم ءبئذ ىبأ نبا ,نمحرلا دبع نب دمح

 ثراحلا وبأ ءئرماعلا ىشرقلا / هدج ىلإ

 //57531 :(ع) ه69١ - ىعباتلا ىندملا

 ا

 .ىراصنألا / ىليل ىبأ نب نمحر لا دبع نب.دمح
 .هيقفلا ةفوكلا ىضاق نمحرلا ديع وبأ >

 ليل ىبأ نبا هدج ىلإ ابوستما“ ىجباتلا
 379 788 :(2) ه144١:- يباحصلا

 ىبحي وبأ ,ظفاحلا ميحرلا دبع ني دمحم

 هه10060 - مهنالوم :قودعلا / ىدادغبلا “ 0

 .086 :ةقعاص -(ستدغلا 0

 : ءاملعلا نيطالس نم .مالسلا دبع نبا دمحم وبأ

 مالسلا دبع نب نيدلا زع 8٠/ قؤل)

 - مالسإلا خيش .ىعفاشلا ىملسلا
 ده

 ىرصملا .ىدزألا ديعس نب ىنغلا دبع .دمح وبأ

 خيرات 5017 ه 209 - هئامز مامإ ظفاحلا

 نب ىنغلا دبع :ىف م تافوو هدلوم
 ةاورتلاو دوفلتخملاو فلتؤملا) هل -

 ةباحصلا عابرو هبيعش نب ورمع نع

 ىدادغبلا ءركب ىبأ نب ؛ ىنغلا دبع نب دمحم

 دييقتلا) هل .ركب وبأ ءةطقن نبا - (048)

 جل

000 



 لاجرلا : مالعألا ليلد 1

 لامكإ ليذو .ديناسملاو بتكلا ةاور ىف

 .(الوكام نبا

 ىواهرلا هللا دبع نب رداقلا دبع دمحم ويأ
 نبا خويش نم - رداقلا دبع :ىف (187)
 ْش .حالصلا

 ركب وبأ - ميهإربإ نب هللا دبع نب دمحم
 ىل هثيدح 666 :ه 0غ - ىعفاشلا

 نب دمحم بلاط ىبأ ةياور (تايناليغلا)
 .هنع «ناليغ

 نب بويأ نب ميهاربإ نب هقا دبع دمحم وبأ
 .ىسام نبا ت 37/4 :ه1819 - ىسام

 نب ىتثملا نب /ىراصنألا هللا دبع نب دمحم

 .كلام نب سنأ نب هللا دبع

 ىرصبلا رضنلا وبأ :ليقو .هللا دبع وبأ

 1 بحاصو .دادغيو ةرصبلا ىضاق هيقفلا

 ١.(ع) ه6٠١5 -روهشملا ءزجلا
 0 ت14

 ةملس وبأ .ىراصنألا هللا دبع نب دمحم
 .(قف) ١١8 فيعض - ىرصبلا

 ىدسألا هلادبعوبأ ءشحج نب هقادبع نب دمحم

 08١ :(قستخ) هتيحص ىف فلتخم/
 .139 شحج نبادمحم وهو

 / ىمرضحلا - ناميلس نب - هللا دبع نب دمحم
 .نيطم - 284 ,78ا/ :ىفوكلا رفعج وبأ

 هلا دبع وبأ / مكحلا نب هللا دبع نب دمحم

 .مكحلا دبع نبا :ىف < هيقفلا ىرصملا

 ديعس وبأ .نودمح نب هللا دبع نب دمحم

 .3790 :ها4. - ىروباسيتلا

 ىدسألا نمحر لا دنع نب هللا دبع دمحم وبأ

 نبا نمح ر لا دبع نب هللا دبع :ىف (١5غ)

 .حالصلا ّنبا خويش نم .ذاتسألا

 . هيقفلا باتع نب هلا دبع ىبأ نب دمحم وبأ
 نب دمحم نب نمح ر لا دبع / 7748 :ىكلاملا

 - ه٠07 - ىبطرقلا نسح نب باتع
 .باتع نبا :رظناو

 نب دمحم قيتع ىبأ نب هللا دبع نب دمحم

 :قيدصلا ركب ىبأ نب نمحرلا دبع
 .(س تدخ) ىعباتلا ىميتلا

 - ىدزألا - رامع نب هللا دبع نب دمحم

 ىصوملا رامع نبا :117 11١, :ىلصوملا

 ليزن ظفاحلا ىموزخملا رفعج وبأ /
 .(س) ه5 - لصوملا

 قاهبصألا رفعج نب دمحم نب هقلا دبع دمحم وبأ

 ع (6976 "9 دنسملا ظفاحلا

 ه9 - خيشلا وبأ

 / ىريشألا ىبرغملا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ

 ىوغللا هيقفلا ماشلا ليزن ىجاهنصلا
 ىضاقلا نع ثدح - 7١4 :ظفاحلا

 هه١05 - كبلعبب ىفوت - ضايع

 ىمّرَحْمْلا - كرابملا نب - هتادبع نب دمحم
 .ىدادغبلا رفعجوبأ /روهشملا ثدحملا

 139 :(سدخ) ه0 - ظفاحلا

 ىور ءروهشم ريغ .ىمرخملا هللادبع نب دمحم

 7177 :ىعفاشلا مامإلا نع

 /ركبوبأ ''ىخيراتلا .كلملادبع نب دمحم

 .408 :جارسلا ىدادغبلا

 )١( مقر دادغب خيرات) ىف بيطخلا هل مجرت 0١/ا - 1 /

 ' ه فرعيو ءجارسلا ركب ويأ .كلملا ديع نب دمحم :(24

 .«اهلك خيراوتلاب ىنعي ناك هنأل ىخيراتلاب بقلو :ىخيراتلاب
 بحاص ة#ةمثيخ ىبأ نبا» ىخيراتلا ركب ابأ هعم رظناو

 1 .خيراتلا
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 .هيوجنز نبا < (4) ه778- ركبوبأ

 - .جيرج نبزيزعلادبع نب كلملادبع نب دمحم

 | ٠ .جيرج نيا

 .ىليتحلا ىدعسلا دحاولاديع نب دمح)

 ءايضلا - (ىسدقملا هلا دبع وبأ
 407 - ىسدقملا

 نع .ا/١ : - ىناسغلا سوأ نب ديّبَع نب دمحم

 .ةيواعم بتاك هيبأ

 ىشرقلا تباث ويأ - ديزي نب هتلاديبع نب دمحم

 هنع هللا ىضر نامثع ىلوم ىومألا .ىندملا

 .397 // :كلام مامإلا نع - (س خ)

 هلادبعوبأ .مهالوم ءىشرقلا / نالجع نب دمحم

 ه58١ - نيعباتلا ءالع نم .قدملا

 .141 6٠١// :(؟ .اقيلعت خ)

 ورمع وبأ ,ىشرقلا دن بلا“ نب ةَرَعرع نب دمحم

 :(دمخ) ه5 - ىجانلا ىرصبلا

3 

 نب ىلع نب - نيسحلا نب ىلع نب دمحم

 - مامإلا رقابلا رفعجوبأ - بلاط ىبأ

 ةلمحو ةاورلا هتوخإ ىف - (م) ه6

 ا .ةال٠ 40١ :ملعلا

 ثدحم / غئاصلا - ديز نب - ىلع نب دمحم

 ىف قاربطلا خويش نم (487) ةكم
 .طسوألا همجعم

 هللا ديع نب /ىروصلا ىلع نب دمحم 1

 جرخت - ه 44١+ - ظفاحلا هقا دبع وبأ
 .ىرصملا ديعس نب ىنغلا دبع ظفاحلاب

 هنع فور 015 ,ظفاحلا ىروصلا 2”

 نسحلا وبأ دنسملا خيشلا ءٌىرقملا ىلع نب دمحم
 317/4 :(ه1117- 074) ىسوطلا ديؤملا

 1 .حالصلا نبا خويش نم

 ىسرنلا ىلا - نوميم نب ىلع نب دمحم

 098: ه١٠05 - ىفوكلا مئانغلا وبأ

 .بتكلا ىف (مجعملا) هل -

 ,نيدلا حتف خيشلا - (بهو نب ىلع نب دمحم)
 .ديعلا قيقد نيا :ىف .ىريشقلا

 .ىدقاولا - ىملسألا دقاو نب رمع نب دنحم

 .(ق) ه١7ال - ىدملا هللا دبع وبأ

 ىبأ :ىف رم )1١17( ثيرح نب ورمع نب دمحم

 وورمع نب ثيرح نب دمحم نبورمع

 .داتسإلا ىف بارطضالل الاثم

 وبأ ,ىودعلا ىميمتلا / ىزارلا ورمع نب دمحم
 - :(قدم) اها)عما ىسلايطلا ناسغ

 087 .جيِنُر

 .ىرماعلا ىشرقلا / ءاطع نب ورمع نب دمحم
 :(ع)ىعباتلا قدملا هتلاديعوبأ

 ش ."10/ ىو
 هتلادبعوبأ .ىثيللا /ةمقلع نب ورمع نب دمحم

 (غ .ةعباتمم ءانو رقم خ) ظفاحلا ىدملا

0 

 رفعج وبأ / قليقعلا ىسوم نب ورمع نب دمحم
 باتك هل - 504 :ه١٠9 - ظفاحلا

 , .(ءافعضلا)

 ىكلاملا هيقفلا :سورمع نب .هللا ديبع نب دمحم

 . لضفلا وبأ ءسورمع نبا - ("8)

 .ىدادغبلا

 وبأ /عابطلا حيجن نب - ىسيع نب دمحم
 ةنذأ ليزن .ىدادغبلا عابطلا نبا رفعج
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 - خيراتلا باتك هل - ماشلا لحاسب
 ,315 :(قس مئد تخ) اه 4

 خيش هللا دبع وبأ .ىوارفلا لضفلا نب دمحم

 .ىوارفلا : عمو (176 )2٠١, مرحلا

 نامعنلا وبأ / ىسودسلا لضفلا نب دمحم
 مراع - (ع) ه1؟6 - ظفاحلا ىرصبلا .

 .ةرخأب طلتخا 3337 314 "ه4 ,؟1/
 .يدادغبلا حتفلاويأ / سراوفلا ىبأ نب دمحم

 نب سراف نب دمحم نبدمحأ نيدمحم
 3١9:21 - لهس

 ىرمعلا / رمع نب مصاع نب صفح
 :نييرمعلا ديناسأ ىهوأ ىف - ىندملا

 /١7.

 نب دمحم :ماشلاب/ بولصملا سيق نب.دمحم

 :ىقشمدلا ىدسألا سيق نب ديعس

 ناكو .نييماشلا ديئاسأ ىهوأ ىف - ١648

 | .ثيدحلا عضي اباذك

 ىرصبلا هتادبعوبأ / ىدبعلا ريثك نب دمحم
 اه 777-111 1 :ىروتلا بحاص

 (ع) ةنس ةئام نع

 مث ىقدملا .ىعباتلا / ىظرُقلا بعك نب دمحم
 :(ع) ه١١+ ليقو هه5١١ - ىنوكلا
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 ..ىتشاهلا نحر لادبع نب / لكوتملا نب دمحم

 .(د) اه 598 - قالقسعلا

 ” ,ىزنعلا - سيق نب ديبع نب - ىنثملا نب دمحم
 - ظفاحلا ىرصبلا نِمّرلا ىسوم وبأ
 ل160 /ر/ ءال :(ع) اه 7

 - ىروباسينتلا قاحسإ نب دمحم .نب كمح

 باتك) هل .دمحأ وبأ .ريبكلا مكاحلا
 .(ىنكلا

 رفعج وبأ /رامتلا نب دمحم نب دمحم

 ./07 // 153814 :ه184 - ىرصبلا

 هدنم نبأ هركذ (32*+) ةمقلع نب دمحم نب دمحم

 امنإ) ثيدح اوور نميف .جرختسملا ىف

 ميهارسإ نب دمحم نع (ةينلاب لامعألا

 8 .ىعياتلا ىميتلا

 .باهش نبا - هللاديبع نب ملسم نب دمحم

 .ىرهزلا

 ىزارلا نامثع نب / 257 :ملسم نب دمحم

 هالا/١ - هراو نبا هاديعوبأ .ظفاحلا

 هراو نبا :ىف هرظناو (س)

 هتينك ىف فلتخم ,ىراصنألا ةملسم نب ”دمحم

 ديعسوبأو .نمحر لاديعويأو .هللادبعوبأ/

 .ىدملا 705١ //04* :ىئراحلا ىسوألا
 اهدعب امو اردب دهش .ةباحصلا رباكأ نم

 .(ع) ه 2 - ةنتفلا لزتعاو

 ةلثمأ ىف.(4492) ىطساولا ةملسم نب دمحم

 .مكاحلا دنع ةيهاو تايعابرل

 .. خيرات ىف ميعن وبأ هنع (841/) رفظملا نب دمحم
 7 )ع

 .ناهبصأ

 بيذهتلا ىف هتافو ءىراصتألا ةملسم نب دمحم ©:
 لاقو ,ىقربلا نبا نع :نييرأو نيتتثا ةنس ,ةباصإلاو
 .نيعبسو عبس نبأ وهو نيعبرأو ثالث ةنس تام :ىدقاولا

 .مالسإلا خيراتو ةركذتلاو ريعلا ىف هتافو ىبهذلا خرأ اهيفو

 لاق] :(بيهذتلا ةصالخ) نم ةديدجلا ةلاجفلا ةعبط ىف عقو
 .ررخيلف . [نيعبسو عبس -ةنس تام ,ىنئادملا
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سس ااا
 تس ا 

 ٠  ناميلس وبأ :ىباطخلا هتع )٠0( داعم نب دمحم .

 .ىتسبلا دمحم نب دمح

 نسحلاوبأ/ 447 ىزورملا لتاقم نب دمحم
 (خ) ه1 - ىئاسكلا

 ىادمحلا عدجألا نب /رشتنملا نب دمحم

 عم 0 :(ع) ه6 - ىفوكلا

 .ةاورلا ةؤخالا ىف .ةريغملا هيخا
 هاا

 نم .ىندملا هللا دبع وبأ .ىميتلا ىشرقلا

 -(ع)ا ها.2- ةمئألا نيعباتلا مالعأ

 :ةاورلا ةوخإلا ىف ركب ىبأ هيخأ عم
“0 

1 

 ىزارلا رفعج وبأ /لامجلا نارهم نب دمحم
 .014 :(دمخ) ه ؟4 - ظفاحلا

 :ىف :مزاح نب نامثع نب ىسوم نب دمحم

 سان باتك هل - ركب ىبأ .ىمزاحلا

 .ةخوسنمو ثيدحلا

 نب / ةرارز نب ورمع :ىروباسيتلا دمحم وبأ

 ه1 - ظفاحلا ٌىرقملا ىبالكلا دقاو

 00 11106 :(سمخ)

 نم «ىقربلا .ناسح نب

 .309 :ىرضملا حلاص ني 'دمحأ باحصأ

 نع /نيسحلا وبأ .ديلولا نب ماشه نب دمحم

 ىف عيمج نبال دانسإ ىف سلغملا نب ةرابج

 - نوراه نبادمحم

لا دبع وبأ ءعيزب نب / حاضو نب دمحم
 . هل

 .091 : ه181- مامإلا ظفاحلا ىبطرقلا

 ىشرقلا /ديمحلا دبع نب ديلولا نب دمحم

 هلا دبغ وبأ .ىرسبُبلا ىرماعلا ش

 ةنس هدتعب ىفوت - نادمح /ىرضبلا

 1 // (سمن) ه0

 ورمع نب ذقنم نب / ناّبَح نب ىبحي نب دمحم

 قدما هلا دبع وبأ .قزاملا ىراصنألا
 :(ع)ها١١؟١ دعي - هيقفلا ىعباتلا

0/3/ 010 

 - سراف نب دلاخ نب - ىبحي نب دمحم

 ىروباسينلا هللا دبع ويأ /ىهذلا
 وا "كخ) ه108>- مامإلا ظفاخملا

 21١1 .ىيحي هنبأ عم جيدت 015 06

/6017 1117 

 هللادبعوبأ/ قدعلا رمع ىبأ نب ىبحي نب دمحم

 (ق س تم) ه11417- ةكم ليزن .ظفاحلا

 خويش نم (000) ناملس نب ىبحي نب دمحم

 .ىعفاشلا ركب ىبأ 0

 قلهذلا وه :(؟70) سراف نبأ ىبحي نب دمحم

 ىنيوزقلا هلا دبع وبأ .ىعبرلا ديزي نب دمحم

 0 .هجام نبا - (561)

 :ىف (0817) دربملا سابعلا وبأ .ديزي نب دمحم

 .دربملا :

 .لصألا ىرصبلا هقادبع وبأ/ ءراسي نب دمح

 0 (س مع) ىزورملا

 .ظفاحلا هلادبعوبأ .ىروباسينلا ىناييشلا

 ) :(ه944-) هتاديعىبأ مكاحلا خيش

 1 مكمل

 - لقعم نب - فسوي نبا بوقعي نب دمحم

 .مصألا سايعلا وبأ .مهالوم .ىومألا

 ءقالاط :(ه853-) ناسارخ ثدحم

 1 ا 2
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 ءاسؤر دحأ متاح وبأ ىورهلا بوقعي .نب دمحم

 ؟؟؟ :ناسارخب ثيدحلا

 ىقشمدلا ىملسلا ديزي نب /دلاخ نب دومحم
 ه5 -ةيملس عماج مامإ

 ٠.5 - ىبايرفلا نع - (قرسد)

 ىراصنألا ةقارس نب / عيبرلا نب دومح
 - ةباحصلا ثادحأ نم ىجرزخلا
 ه1و9 - سدقلا ليزن ىندملا دمحوبأ

 هيك ,لكو ,"لأا6 6 :(ع)

 ىراصنالا عفار نب ةبقع نب /ديبل نب دومح
0 

 دالوأ نم ه57 -ميعن وبأ ىلهشألا

 7.8 - ا/١ال // ةيؤر هل .ةباحصلا

 (عخب)

 : ىرهزلا

 هْضَحَر نب ءاهإ نب / ىرافغلا فافخ نب دلخت ٠
 المك ٠6 ع(ع) ةورع نع

 ىروذدلا صفح نب دلخم نب دمحم /دلخم نبا
 .ىنكلا ىف باتك هل 67١ :ه ؟١ راطعلا

 ىنارحلا .مهالوم ىشرقلا /ديزي نب دلخت
 58 :(ق ساد م خ) ه1 - ثدحملا

 ,096 397 ل96 ,3180) ىلع :ىنيدملا نبا

 نب -ىلع - نيعلا فرح ىف ١
 ' 2( ىنيدملا نب هتلادبع

 ةشئاع ةديسلا ىلوم /ىدملا .هّلدملا وبأ
 - هكال :(ق ت) ىعباتلا ءاهنع هللا ىضر

 ش .همسأ ىلع فقوي مل
 رارملا دمحأ :ىف (111) ىناَذمَلا هيو ني رارملا

 ىعبات ورمع نب هقلا دبع ,ىلجعلا ةياَرُموُبأ
 م5ا/ ةداتق نع ىور

 . هللا دبع وأ ديزي وأ ديز .ىراصنألا عب رم نبا

 :(ع) ىمّشحلا ىظيق نب / ىباحصلا

 هتينكب روهشم - 6

 نم .ىدادغبلا ظفاحلا ميهاربا نب دمحم ,عبَرم

 0ه4ا/ :نيعم نب ىيحي باحصا

 ىرصملا ريخلا وبأ .قزيلا هللا دبع نب دْئّرَم

 7417// (ع) ه١9 - هيقفلا ىعباتلا

 عوبري نب / نيصحلا نب زاثك .ىوتغلا دئرموبأ
 :(س تدم) ه١؟ - ىردبلا ىباحصلا

 اما

 2,557 :ىباحصلا .ىملسألا كلام نب سادرم

 ,مدو79 5958 551/

 ليحارش نب .ريخلا ةرمو - بيطلا رم
 ليعامسإ وبأ 7 :(ع) ىعباتلا ىنادمحلا

 .ريخلا دباعلا ىفوكلا

 نب دمحم ىدادغبلا هللا ديبع ويأ /ىنابزرملا
 ىرابخألا بيدألا .ىسوم نب نارمع

 :(ه؟84-) ةيوارلا

 فعل اهفأ ضان شاي حل

 نب ةيمأ نب صاعلا ىنأ نب / مكحلا نب ناورم
 كلملا دبعوبأ .ىشرقلا سمش دبع

 - عامس هل حصيال ىباحص - ىندملا

 ه5 ٠١65" ل6٠ :(ع خ) ه6

 ميرم ىبأ نب /ديعس /(9170) ميرم ىبأ نبا
 دمج وبأ ,ىحمجلا دمحم نب مكحلا

 (ع) ه؟؟4 - ظفاحلا ىرصملا

 ىلالهلا راسي نب نمحرلا دبع هدْرَّرُم ؤبأ
 ىف 0٠ :(خب) ةريره ىنأ نع / ىعباتلا
 ةاورلا نيعباتلا هتوخإ

 نب ليعامسإ / ىعفاشلا مامإلا بحاص .ىنزملا
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 دحأ .هيقفلا ىرصملا ميهاربا وبأ .ىيحي

 :ه1؟14 - ىعفاشلا ديدج ةاور ةتسلا

 1 ال. ح91 "غ4

 .ىنارهزلا ىدايإلا /ناّيَّرلا نبرمتسم
 لادبألا نم ةقث ءىرصبلا هللا دبع وبأ

 018 :(س تاد م) ةبعش هنع

 «ىنزملا' ةرق نب ةيواعم نب / رضخأ نب رينتسملا
 315 :(خب) هدج نع

 ىسوم وبأ / .ىبضلا ىسوم نب ءجاحسم

 مه” :(د) سنأ نع .ىعباتلا ىفوكلا

 ةاورلا ةوخإلا ىف ,كاَمِس هيخأ عم -

 -405 ,200 ,ديناسالا حصأ ىف 168) :ددسم

 نسبحلا وبأ ءلدنرأ نب ليرطم نب
 تاد خ) ه118 - ظفاحلا ىرصبلا

 : هل ريظن الو ةدرفملا ءامسألا نم - س٠

 1 هلك ا

 ةشئاع وبأ /ىنادمهلا عدجألا نب قورسم

 / نيعباتلا رابك نم هيقفلا مامإلا ىنوكلا

  0١.ءقوزسم 495 41١ 00١175

 091 .نيعياتلا لضفأ ىف 015 .قورسم

 .ىلاللا ةديبغ نب ريهظ نب / ْماَدِك نب . رسم
 - ظفاحلا فًحَصملا ىفوكلا ةملس وبأ

 هنع 1454 ٠١4" اكو :(ع) اها

 .هنيرق وهو ىميتلا ناميلس |.
 ,ىىالم ,ىالذ ,للا"8 6١إ/ل 3805) دوعسم نبا

 ملح لع لوك لكك لول كالت

 نب هلادبع :ىف هرظناو (الاثا/ .ال":

 ' نمح ر لادبع ىبأ .ىلذملا لفاغ نب /دوعسم
 هللا ىضر نيلوألا نيقباسلا دحأ .ىفوكلا

 مهام مر

 / لبرغم نب / ليرسم نب دهرسم نب .ددسم

 (ع) هاا مهنع

 ةبلعت نب /ورمع نب ةبقع ءىردبلا دوعسموبأ

 بسنف اردب لزن' / ىجرزخلا ىراصنألا

 "6 :(ع) اهيلإ
 ريماع نب عيبرلا نب / مكحلا نب دوعسم

 نم ىندملا نوراهوبأ .ىقرزلا ىراصنألا
 ٠٠١6 :(ع م) تاقثلا نيعباتلا ءالع

 .ىفوكلا ميرم ويأ .ىسبعلا / شارخ نب دوعسم
 811 :مرضخم

 ني دمحم ني ميهاربإ /ىقشمدلا دوعسم وبأ
 نيحيحصلا فارطأ بحاص ,ظفاحلاديبع .
 اة ه1

 دلاخ نب /تارفلا نب دمحأ .ىزارلا دوعسم وبأ

 7١17 :ه 167 - ناهبصأ ليزن .ىبضلا

 «ىقاتسجسلا .ذاعم نب :ىلع نب دوعسم
 - 214 :ه 4178 - ىزجسلا ديعس وبأ

 . هللا دبع ىبأ مكاحلا ذيملت

 ”ةييش ىبأ نبا ركب ىبأ دنس ىف )7١10( ىدوبسملا

 نب دمحأ - فنصملاب رن ىنأ ثيدحل
 ىنوكلا هللا دبع وبأ ,ىدوعسملا بوقعي

 ش (خ)
 ةبتع نب هللا دبع نب / نمحر لادبع .ىدوعسملا

 2 (4 تخ) ه١5١ - ىقوكلا ىدوعسملا

 الكم /ككا 8#

 .نيسحلا نب ىلع نسحلا وبأ /ىدوعسملا ظ

 :(ه535"9-) بهذلا جورم بحاص

 ,مه١ ,هغا/

 ءىديهارفلا ىدزألا / ميهاربإ نب ملسم

 باصقلا ىرصبلا ورمعوبأ .مهالوم
 1١-2 517 :(ع) هه« - ظفاحلا



 لاجرلا : مالعألا ليثد ْ م64

 (5092) ىجكلا هللادبع نب ميهاربإ ملسم وبأ ش
 الكجى 

  ناتسزوخب ه1 - ثيللا

 ةوخإ ىف (010) ىفقثلا ةركب ىبأ نب ملسم

 ةركب ىبأ ىنب ةاورلا نيعباتلا نم ةسمخ

 ىباحصلا ىفقثلا ثراحلا نب عيقن
 ىريّشقلا - ملسم نب جاجحلا نب ملسم

 .مامإلا ظفاحلا ءىروباسينلا ”نيسحلاوبأ/

 ١ زييمتلاو ىكلاو ,حييحصلا) بحاص

 عسم 77٠١ :تااه(109 - 588)

 .حيحصلا فنص نم لوأ ىف .ىراخبلا
 نيب ةلضافملا - ١3795

 الا لال. 159 15 نيحيحصلا

 ما 11 ا ل

 لك لا الا ل لل ا

 غ7 كغم لكك لاح لاك لم

 هال. ملال كلك كلا كالا كالا

 / هتافوو هدلوم خيرات 50١ .ىنكلا هباتك

 حراش 3146 351 39 حال تحاك

 07نع ى/.70..١8 .ىووتلا ,هباتك

 ىعباتلا هتادبع وبأ .ىلذملا / بدنُج نب ملسم
 7/١7 (ت خع) ه١ - ةنيدملا ىضاق/ ش

 ىموزخملا / ىجنزلا ملسم .دلاخ نب ملسم
 نم - هيقفلا ىكملا دلاخ وبأ .مهالوم

 ريعلا ةعيط ىف (نسحلا) ىنأب ملسم ةينك تفحصت ©
 وهو .ظافحلا تاقبط نم ىلوألا ةرهاقلا ةعبط ىفو ءىلوألا

 ىوونلل ءامسألا بيذهتو دادغب خيرلت ىف «نيسحلا وبأ»

 تايفولا تايفوو ظافحلا ةركذتو .هيلع امو لامكلا بيذهتو

 قا ةطقن نبأ دييقتو

 ه8١٠١ - بهو نباو ىعفاشلا خويش

 ند الو "زل :(ىد)

 ىناميلا / بوث نم هقلا دبع .ىنالؤَحلا ملسموبأ
 - كاردإ هل مرضخم :ماشلا ليزن .دهازلا
 ه4١ :(عم) ه7

 هما

 (01/9) مهالوم قادما حييَص نب ملسم

 رابك نم :ىفوكلا راطعلا ىحضلاوبأ

 هاه :(ع) اه ٠٠١ - نيعباتلا

 نب ميهاربإ .ىجكلا :ىف :ىجكلا ملسم وبأ

 .ىرصبلا ملسم نب هللا دبع

 ديعس نب هللا ديّبُع / ىلمتسملا ىفوكلا ملسم وبأ
 -هتع ىورو شمعألا دئاق ىفعجلا

 5٠١ :(تخ)

 :قدملا ىسودلا حابر نب**ديلولا نب ملسم
 هنعو ةريره ىبأ نع هيبأ نع ثدح

 خيرات ىف ملسم نب ديلولا وهو.ىدرواردلا

 / 531 :ايولقم ىراخبلا
 ديعس وبأ .ىتشخلا فلخ نب / ىلع نب ةملسم

 519 :(ق) ه1 - ىطالبلا ىقشمدلا

 رصم ىلاو ىراضتألا دل نب ةملُسَم
 298 :(د) ه7 - ةيقيرفإو

 نب دمحم نب هللا دبع -(538) ىدنسملا

 - ىراخبلا رفعجوبأ .ىفعجلا هللا دبع

 0 هت خل ه8

 ءرهسم نب .يب ىلعألا دبع / ىقناسغلا .رهسموبأ

 . ىف تام .ةودقلا ظفاحلا اهملاع ىقشمدلا

 غ1 :(ع) ه١١7- نومأملا نجس

 تد كل ىعياتلا ىشونلا حاير نب ديلولا هلبأ رظناو #©



 مه لاجرلا : مالعألا ليلد

 .ىظرقلا كلام ىبأ نب /ةعافر ني روسملا .

 (نك خب) ه8 وأ ه١ -ىعياتلا >0

 قاحسإ نباو / كلام مامإلا هتع ىور

 ىشرقلا بيهأ نب لفون نب / ةمرخم نب رّوسملا

 :(ع) ىباحصلا نمجرلا دبع وبأ ,ىرهزلا
 1 هم"

 نغم هنع ىور ءىعوب ريلأ .كلملا دبع نب روسم

 هخيرات ىف ىراخبلا هركذ 097 : ىسيع نب

 نعم ةمجرت .زيبكلا
 ةليبق - ىكلاملا ديزي نب رّوَسُم

 ه5ؤأ/ : ةبحص

 و رصع نب بهو ىبأ نب / نزح نب َبْيَسلا

 خ) ىباحصلا .ئموزخملا ىشرقلا ديعس وبأ
 004 :(س د م

 ,؟04) :هيبأ نع ور (ع) ديعس .بيسملا نبا

 ديعس .ىف -(418

 .ىموزخملا دمح نب / قاحسإ ني دمح ءىِيَسلا
 م) :ها75: -دادغب ليزن هللا دبع وبأ

 31 د

 نيدمح نيرمع ني هقاديع :ىفنجلا هتادكشم
 / درسفم بقل .نامثع كوم .نابأ .

 ه8 - ظفاحلا ىفوكلا نمحرل ديعوبأ

 هاه 0 :(سدوإل

 نب مالَس ىف :('011) ىدوبهيلا .مكشِم نيا

 0 0 مس
 نب .بعضم»ني هللا دبع نب /ىتيبزلا بعصم

 ةقادبعوبأ .رييزلا نب -هقادبع نب تباث

 ريبزلا هيخأ نبا نع .دادغب نكسو ىدملا

  .نس) هال - كلام مامإلاو راكب نب

 ولج ماو :(ق

 ” هل ,لفاكلا -

 ىردبعلا .ىشرقلا. مشاه .نب / ريمع نب بعصم
 778 الا” ع بحاضلا ةنيدملا ئرقم

 ىربهزلا فوع نب نمحرلا دبع نب بعضم

 ةاورلا نيعباتلا هتوخإ ىف (87+) .ىمباتلا

 ركب وبأ /ٌىرقملا ظفاحلا مساقلا زّرَطملا
 - ىبحي نب ايركز نب مساقلا ىدادغبلا
 مكاآ :ه'"6٠م

 مراكملا ىنَأ نب رصان /يىوغللا ىزّرطملا
 .رفظملا وبأو حنتفلا وبأ ,ديسلا دبع

 - برغملا بحاص :ىقنخلا .ىمزراوخلا
 ش 5035 هت

 - ظفاحلا ىفوكلا ركب وبأ ءفيرط نب . فرطم
 414 :(ع) اه 147

 ىرماغلا / ريْخّشلا نب هللادبع نب قّرَطم

 تاداس نم ىرصبلا هقادبعوبأ .ىشرحلا

 ىف ديزي ءالعلا ىبأ هيخأ عم - نيعباتلا

 ش نيعباتلا ةوينإلا

 هللا دبع نب دمحم , ىمرضحلا رفعج وبأ .نيطُم
 :ه 1519 - ظفاحلا ىفوكلا ناميلس نب

 همم 011 لال
 دمح نب روصنم / مامإلا .ىناعمسلا رقظملا وبأ |

 مث .ىفنحلا .هيقفلا ىزورملا رابجلا دبع نب

 515 :(هغهخ - غ50) ايعفاش لوحت

 | ؟.5 كشالا

 ' نب . /ميحرلا ديع / ىناعمسلا نبا رفظملا وبأ

 دمحم ركب ىبأ نب ميركلا ديع دعس ىبأ

 نبا .خويش نم ءروصنم رفظنملا ىبأ نب .

 - الا ادي ل06 901 :حالصلا

 ١ كف غ0 1

 نيسلا. فرخ :ىف «قاعمسلا ءرظناو



 لاجرلا : مالعألا ليلد م65

 ىراصنألا سوأ نب ورمع نب / لبج نب ذاعم
 نمحرلا دبع وبأ .ىباحصلا ىجرزخلا
 هاك م1 :(ع) هاهم - ىندملا

 ل

 (078) ىراصنألا ةعافر نب ثراحلا نب.ذاعم
 نييبقعلا ةباحصلا ,ءارفع ىنب هتوخإ عم
 .نييردبلا

 جرفلاوبأ ءىريرحلا ىبحي نب /ايركز نب كاملا
 موم -ه٠9- - ةمالعلا ىناورهنلا

 دوعسم ويأ ,ىمهفلا ىدزألا / نارمع نب ىفاعملا
 ه4١1 :ءالعلا ةتوقاي .ىلصوملا
 391 :(سدخ)

 نب دمحم (غ717 ,77) ىسرافلا ىلاعملاوبأ
 نم ه0794 - ىروباسينلا ليعامسا
 177 ,71/ :ىقهيبلا ركب ىبأ نع ةاورلا

 ةيواعم وبأ (779) شمعألا نع .ةيواعم وبأ
 مناخ نب دمحم ف (084) ريرضلا

 - (ساد) ه07 - رصم ريمأ ىباحصلا

 لني المو نا

 ىباحصلا .ريثك وبأ .ىملسلا / مكحلا نب ةيواعم

 ريثك هنبأ هنع ا (سدمت)

 .ريشق نب ةيواعم نب /ةديح نب ةيواعم

 هنع - ةرصبلا ليزن ىريشقلا ميكح وبأ
 001 ,5057 5٠6, :(ع تخ) ميكح هنبا

 ةيمأ نب برح نب رخص / نايفس ىبأ نب ةيواعم

 /ىومألا ىشرقلا سمش دبع نب

 ةيومألا ةلودلا سسؤم .نمحر لادبعوبأ
 (ع) ه٠ - ةتس نيرشع كلملا ىو

 ع4 ,هىملا ,ءالم ,الالا ,ةيواعم 7518

>, 

 ./ىرعشألا - ريزولا نب - حلاص نب ةيواعم
 ه1 - ىقشمدلا هللا ديبع وبأ مهالوم

 مع لع -(س)

 -(107) نيعم نبا نع .حلاص نب ةيواعم

 ىرعشألا
 7٠١ // هجام نبا دنس ىف / حلاص نب ةيواعم

 نمحر لا دبع وبأ .ئمرضحلا ريّدُح نب/

 ىضاقو مالعألا دحأ .ىصمخلا

 (ع مز) ه68١ -سلدنألا

 مزاخ نب دمحم -(084) ريرضلا ةيواعموبأ

 مهالوم .ىدعسلا ىميمتلا

 .مهالوم ىفقثلا /ميركلادبع نب ةيواعم

 اها١18 - ىرصبلا نمحر لا دبع وبا

 قيرط ىف لض .لاضلا -087 :(تخ)
 ش ةكم

 سايإ وبأ .قزملا سايإ نب / رق نب ةيواعم
 -(سد م) ه5١1- ىعباتلا ىرصبلا

 0014 84 :ةرق هيبأ نع

 ىشرقلا /بلطملا دبع نب سابعلا نب دّيعَم
 ةباحصلا هتوخإ ىف )607١( ىمشامللا

 ةاورلا

 ءامهنع هقا ىضر سابع نبا ىلوم ددّيْعَم وبأ
 ش ذفان :ىف ("05 ,".9)

 ,ىميتلا ناخرط نب /ناميلس نب رمتعملا
 ,0اا/ :(ع) ه417١ -ىرصبلا دمحمويأ

 ثدح .مهيلإ بسنف ميت ىف لزن - /

 . نيبو .ةفرع نب نسجلاو ىروثلا هنع

 ةنس نوعستو تس امهيتافو
 نادعم نب دشار نب ذمحأ نب دمحم / نادعُم نبا



 مها/ لاجرلا : مالعألا ليلد

 ىناريطلا خويش نم -ه105 ظفاحلا

 .خيشلا ىبأو

 . ىفوكلا ةيمأ وبأ ,ىدَسألا/ديّوُس نب رورعملا

 ةئام رْمُع نيعباتلا رابك نم مرضخم

 611 :(ع) ةنس نيرشعو

 . راطعلا .ءاربلا ديزي نب نب فسوي/ اريل رشعُموبأ

 ٠ :(م خ) ىرصبلا
 نمحر لادبع ني ها رشعموبأ

 (ع)ه ١17٠١ - ىندملا ءمهالوم :ىمشاطلا ش

 - ىباحصلا دمحتوبأ ,ىعجشألا نانس نب لِقعُم
 مم١٠:(ع)

 تحت عياب ىلع وبأ ءىنزملا زاسُي نب لقعَم
 ءةرحلا موي هنع هللا ىضر لتق ,ةرجشلا

 08١ :(ع) اريص

 ىف ءرمَع نبا نع عفان نع/ليعامسإ نب كعمل
 - 1789 :ىنطقرادللو نايح نبال دئس

4 

 ,مهالوم ىلوم/ىدزألا دشار نب .ءرسمعم

 5 ىرصبلا ةورعوبأ .
 ءرمعم 117,78١ :165 (ع) ه6

 لال ل١1 23١ 4-2 سمعا "/#

 .187//ىرهزلا نع رمعم 2937 .ءالا/
 فرعا 0

 ثيدحلا مولع ىف باتك هل (769/) رمعملا ىبأ نبا
 نيعباتلا لوأ/ديز وبأ ىعباتلا .ديز نب رمعم

 0١19 :ناسارخب اتوم

 نب هللادبع - )5٠١( ىعياتلا ىقوكلا رمعموبأ

 (ع) ىدسألا ةربخس

 ىرصبلا ىميتلا/ - ةديبعوبأ .ىنثملا نب رمعم

 .- ظفاحلا ىناميلا مث

 ىف فنص نم لوأ 204 :ه١٠7 ىروغللا

 .لوق ىف .ثيدحلا بيرغ

 . - كلام باحصأ تبثأ نم - ىسيع نب نعم
 زازقلا ىيحيوبأ :مهالوم .ىعجشألا/

 ه917 : ه1958 - قدملا

 (449) ىراصنألا ةعافر نب: ثراحلا نب ْدوعُم

 نييردبلا ةباحصلا ءارفع ىنب ىف

 - .ىنادمهلا نالّيَغ نب نفح ىقشمدلا دْيَعُموبأ

 مزح نبا معز اك لوهجمي سيل

 (ق س) "074 دمحم وبأ .ىرهاظلا

 . فرح ىف :ىيحي (/77// 01/4 .180) نعم نبا

 ءايلا

 دوعسم نب رماع ىبأ نب/ةبعش نب ةريغملا

 ه 0٠ - هللا دبع وبأ ىباحصلا ىفقتثلا

 085 .ةأورلا هينب عم 070 057 (ع)

 دارو هالومو هبتاك عم 3/1 .هتينك

 )01١( ىنادمهلا عدجألا نب/رشتنملا نب ةريغملا

 ةاورلا نيعباتلا ىف دمحم هيخا عم

 ىلإ ابوسنم (757 ,5497) دوسألا نب دادقملا

 ىف ناك ءىشرقلا ثوغي دبع نب دوسألا

 1 :وهظو هرجح

 ىنارهبلا ىدنكلا ةيلعث نب/ورمع نب دادقملا

 ,45//دوسألا نب ورمع وبأ ءىباحصلا

 الا 4

 نب ديزي نب ورملع نب :بركي دعم نبا مادقملا

 ه ملال - ىيباحصلا ىدتكلا بركي دعم

 هيبإ دج ىلإ ابوسنم/ 8(//587 خ)

 نب ىلع نب رمع :ىف )//١0. 7١7( ىمدقملا
 ىفقثلا مدقم نب ءاطع

 ركب ىبأ :ىف (208 .515) ركيوبأ ءٌئرقملا نبا



 2 مه

 نب ىلع نب ميهاربإ نب دمحم ٌىرقملا نبا
 7 ذه 78١ - ناهبصأ ثدحم .ىيصاع

 - ىعباتلا ةدجن نبا وأ - ةرجي نب مّسقِم .

 نلوم رف 1311 كفا لا ١.

 الو هيلإ بسيف نابع :

 ركب هنأ ىف (5877) ٌىئرقملا ركب وأ «مسقم نبا

 1 ىدادغيلا مسقم
 ورمع .نذؤملا ياحضلا ىرماعلا“عؤتكم مأ نبا

 - ةدئاز' نب سيق نبا لاقيو - ةبئاز نب

 تنب ةكتاع موتكم مأ .همأ ىلإ ابوسنم
 اه. 76. 378ه :(ى س د) هللادبع

 مهالوم ىلذطلا ,ىقشمدلا هللا دبع وبأ/لوحكم
 .ماشلا لهأ داس - :

 - ليذه نم ةأرما هتقتعأ اذبع ناكو

 ههه / ملال. مك :(خ م مت) اه٠

 مهالوم .ىميمتلا متاحوبأ/ .نادبع نب ىكم
 >الم :ه "70 - ظفاحلا ىروباسينلا

 ريمع نب ةماسأ نب رماع/لذلا حيلملا وبأ
 اناا ع اها يعياتلا

 ماشلا هيقف ىعباتلا

 ,ىميتلا ناعدج نب هقادبع نب ريهز

 -هدج ىلإ ايوسنم- .ىكملا ركبوبأ
 نم نيثالث كردأ .ظفاحلا ىعباتلا

 سا :(ع) ه “١99 - ةباحصلا

 © دمحم وبأ ىميمتلا ثراحلا نب/باجنم
 +47//(قف م) ه 78١ - ىفوكلا

 ركب وبأ .دمح نب ىلع نب دمحأ/هيوجنُم نبا
 ءاهثدحو روباسين ليزن .ىناهبصألا

 5 . 00 لاجرلا : مالعألا ليلد -

 ىلع فص عرولا دوجملا ظفاحلا
 ننس ىذمرتلا عماجو نيحيحصلا

 0000 ٠١6 :(ه 258- دوادىبأ

 وكلا هللا دبع وبأ ءىَرَنَملا/ىلع نب لدنم
 ” 61 هديك :(ق د) ها 3151/-

 ,قكال موو لح لل" 1857 ةفنم نبا

 (ماما

 نب دمحم ظفاحلا ىناهبصألا هقاديعوبأ/ ش
 - (ةباحصلا ةفرعم) هل .ىدبعلا قاحسإ
 اه 6

 (1غ١1 ىللإ #9 للالث) هدنم نبأ

 هتادبع ىبأ نب نمحرلادبع مساقلاوبأ/
 .ج رغتلا بحاَض .قاحسإ نب دمحم

 ه1.

 نيرحبلا- مظع/ىدبلا ىواس نب رثنملا

 ناثلا دقولا ف 249 45 ىباحصلا

 ش ضيقلادبغل
 .سيقلا دبع ٌجشأ .رذنملا نب/ ذئاع نب رذنملا

 دفولا ىف - 60١ :جشألا :ىباحصلا

 .  سيقلا دبعل لوألا

  ةريغملا ني رذنملا نب/هللا دبع ني ررننملا

 ميهاربإوبأ .ئمازحلا/ىدسألا
 . هج ':نعباتلا قدملا كاحضلاوبأو

 مال :(ىس) ه0

 نب ميهاربإ نب دمحم/(475 ,941) رذنملا نبا

 ءمرحلا خيش ىروباسينلا ركب وبأ ,رذنملا

 - فالخلا ىف ةجحلا دنسملا ظفاحلا

 ةنس .نيعستو عست نع ه نقلل

1 

 سايعلاوبأ .ىدوراجلا/ىدبعلا ديلولا نب رذنملا
 788 :(د خ) هنع .ىرصبلا



 مفك 0 20070007207 :لاجرلا :مالعألا ليلد

 دمحم . ني . هللا دبع مساقلا وبأ/ىوقبلا ىغينملا .نم..ىفوكلا لعَي .وبأ/ىروثلا .ىلعي ني رذنملا
 : تنب نبا 720 :ىوغبلا زيزعلا. دبع. نب 0 53 :(ع) شمعألا خويش

 هرصع ىف دادغبب ثدحم عينم نب دمحأ 41 - 2 // مج ى/لالا) ظفاحلا .ىرذنملا
 ظفاحلا مصألا رفعج ىبأ .ىوقلا دبع نب ميظعلا دبع نيدلا ىكز/

 . نمر لاديع نب عينم نب دمحأ )١10( عينم نبا 202ه.761 ب ىرصملا مث ىماشلا دمحم وبأ

 _ .ٍتحاص ءظفاحلا مصألا رفعجوبأ ,ىوغبلا نب دمحأ نب دمحم/ىوغللا ىرهزألا روصنم وبأ
 . (ع) ه8١1- (دنسملا) 20- ها 02 - ضفاشلا ىورهلا رهزألا
 "م :(ةغللا بيذهت) بتكلا ىف هل

 ني رهاقلا دبع - (008) ىدادغبلا روضنم وبأ

 ٠ 1 ه'6غ59 - ىميمتلا رهاط

 نب دمحم نب نسحملا دبع/ىدادغبلا روصتم وأ ٠
 :(ه2غ41-) ىحيشلا ىزاريشلا ىلع

 7 موي ديهش لوأ - رمع :ىلوم/ حلاص نب/ ع جهم

 , 77 8//ر دب
 1 - .ىدزألا ناسح نب/نمحر لا ديع ءىدهم نبا

 ىؤلؤللا ىرصبلا ديعس وبأ ..مهالوم
 7 7(ع) ه-1448 - راظنلا مامإلا .ظفاخلا

 "ابل هع

 - - (قيدملا نبا هلأس #06 ,759) ىدهم نيإ 2*2 فاس نب نمحر لادب روصنموب ' 007 0 ْ 641) ىنابيشلا دمحم نب نمح لادبع روصنموبأ
 . وبأ ىوارفلا معتملا دبع نب (408) روضنم ١ نمحرلا دبع نمحرلا دبع :ىف

 ' :ىدادغبلا بيطخلا هنع رمع وبأ .ىدهم نبا نبا خيش (408) ركب وبأ (085) مساقلا

 نبا سمعوبأ :نيعلا فرح ىف (04) ىوارفلا :ىف .ثالثلا ىتكلاوذ .حالصلا
 - هللا دبع نب دمحم نب دحاول ادبع يدهم هنع ثدح .هيقفلا دمحم ىبأ نب روصنموبأ

 ش ه2 كال : هللا ديع وبأ مكاحلا

 رفعج ىبأ نبدمح هللادبعويأ/ىسابعلا .ىدهملا : ىزورملا/رابخلا دبع نب دمحم نب روصنم
 روصنملا هيبأ دعب ةفالخلا ىلو .روصنملا مامإلا رفظملا ىبأ .ىناعمسلا :ىفءىناعمسلا ©

 331: ه9١ةنس هتافو ىلإ ه164ةنس «ىنك ثالث 010 ىوارفلا ىلاعملا ىبَأ نب روصنم
 حالصلا نبا خيش 704 ,8517

 ىلومملا ىدزألا ىيحي نب/نوميم نب ىدهم ْ ىوارفلا : ىف

 ه ١277 - ىرصبلا ىيحيوبأ .مهالوم ع م لمح 0 روصنم

 | "لكن (ع) : ,ىملسلا هتادبع نب/رمتعملا نيروصتم .

 .ئرُهملا دامت نب/دواد نب ناميلس .ىرهملا - ظفاحلا ىعباتلا ىفوكلا باتعوبأ

 - هيقفلا ىكلاملا ىرصملا عيبرلاوبأ . للام سول سول )عر ها“

 ٠ 8207 :(س د) ه ع0 ْ 000



 لاجرلا:مالعألا ليلد 000 -

 ىراصنألا ركبوبأ ىضاقلا قاحسإ نب ىسوم
 روباسين ىضاق هيقفلا ىعفاشلا/(71)
 نم نولاق ىلع أرق نم رخآ .زاوهألا مث

 نع ه.؟41/ ةنس زاوهألاب تامو .ءاملعلا .

 ةنس ةئام |

 .ىرقنملا ىميمتلا/ليعامسإ نب ىسوم
 ه 11 - ظفاحلا ىكذويتلا ةملسويأ

 ىكذوبتلا 786.20 33 :(ع)

 ىكذوبتلا :ىف هرظناو

 رمع نم ءاضقلا ةلاسر٠79 ,77,4) ىسوموبأ

 ةباحصلا ءالع نم 554 ىرعشألا .هيلإ

 ١74( ,١7؟ ىرعشألا ىسوموبأ

 رابك نم .ىرعشألا نب سيق نب هقادبع/
 ىبنلل لمعو ةشبحلا ىلإ رجاه .ةباحصلا
 ءرمعل ةفوكلا ىلوو ,ندعو ديبز ىلع لكي
 )ع١ راصمأ 'ةدع حتفو

 .ىبضلا ىسوم نب تباث :ىف (7417) ىسوم نبا

 ىفوكلا ديزي ىبأ .

 نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج نب ىسوم

 بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع
 : هنبا دنس ىف/ىندملا مظاكلا نسحلاوبأ/

 هئابآ نم ةمئألاب اًضرلا ىسوم نب ىلع
 ه144 (ق ت) :ه ١41 مهنع هللا ىضر

 :ةبعش هنعو سنأ نع ىعباتلا ,ىنالبسلا ىسوم
 عم

 ىرصب .2*/ىنوجلا نارمع وبأ/لهس نب ىسوم
 ٠ نب ماشه نع ىور - 117 :دادغب نكس

 ىنوجلا نارمع ىبأ :ىفو .كلملا دبع :ىف رم

 20011 جلعد هنعو .رامع ْ

 ىدملا ىميتلا هللا ديبع نب/ةحلط نب ىسوم

 ةلمح ةاوزلا نيعياتلا هتوخإ ىف - ىعباتلا

 001 :(غ) اها. ملعلا

 سنأ نع/ىعباتلا ليوطلا هللا دبع نب ىسوم
 اهب لثم ديناسأ ىف - 4497 :كلام نب
 ددعب دانسإلا ولع ىف هب دتعي ال امل مكاحلا

 لاجرلا

 ,يهالوم ,ىودعلا طيشن ني/ةدْيَبع نب ىسوم
 اه 1١067 - قدملا ىذبَّرلا دمحم وبأ

 444 :(ق ت)

 ءيدَسألا شايع ىبأ نب ةبقع نب ىسوم
 - (ىزاغملا) حصأ هياتكو ,ىندملا .مهالوم

 عال ل16 758 ه1 :(ع) اه

 ,هيلإ بتك امب ,ةعيط نبا هنع ىور
 سنأ ةباحصلا نم كردأ 018 .فٌحصف
 ديعس نب دلاخ تنب دلاخ مأو كلام نب

 صاعلا نب

 هعمو 717 :ىلّتخلا ىسيعوبأ يلع نب ىسوم

 ظفاحلا ىمخللا حاير نبع نب ىسوم

 - اهريمأ .ىرصملا نمر لادبعويأ/
 07 م خب) اه 7

 نب دمحم :ىف (276 ,2ا/4) ىزنعلا ىسوم وبأ

 نِمّزلا ىرصبلا .ىنثملا
 دمحأ نب رمع نب دمحم/ىنيدملا ىسوم وبأ

 . هل (ه081-) مالسإلا خيش .قاهبصألا
 . 2,384 1546 بتكلا ىف (ةباحصلا ةفرعم)
 ناله 679 ,هباتك ه١ ل“

 - لامحلا نازبلا ,هللادبع نب .نوراه نب ىسوم

 مامإ ,ظفاحلا ىدادغبلا نارمعويأ/ .هوبأ



 83١ ش لاجرلا : مالعألا ليلد

 - هعروو ثيدحلاب هملعو هظفح ىف ةتقو

 ال فذ شل ذي 35 0
 .ىاربطلا هنع 7

 هتوخإ ىف ,مهالوم .ىلالهلا راسي ني ىسوم
 6٠ :ةاورلا نيعباتلا

 دنسملا خيشلا ءٌئرقملا ىلع نب دمحم نب ديؤملا
 ديؤملا - 6/,77// .084 :نسحلا وبا

 خويش نم ىروباسينلا (3727) ىسوطلا

 - دانسإلا ولع هيلإ ىهتنا .حالصلا نبا
 000 هدا

 نمم - هاما : دك هللا لوسر نلوم ,ةبهيوموبأ

 ةياحصلا نم هتينكب فرُع .

 بويأ وبأ .ىقرلا/نارهم نب .نوميم

 اه !١١ - نيعباتلا ءالع. نم/ىرزجلا

 هملعب ةريزجلا لهأ داس - :(غ م خب)

 لهأ ىبس نم .ىلاوملا نم وهو .هنيدو

 71/0 :رخطصا
 نسحلا وبأ .ذيمحلا دبع نب كلملا دبع/قوميملا

 ه 774 - دمحأ مامإلا بحاص .ىقرلا

 331 :(س)

 0ن)
 نب سيق .ىرماعلا ىليل وبأ/ىدعجلا ةغبانلا

 دحأ - ءارعشلا ةباحصلا نم .هللا دبع

 ىف اليوط اورُمُع نيمرضخم مهنم ةثالث
 544 :مالسإلا ىفو ةيلهاجلا

 (6170) دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب ةيجان

 - ةاورلا نيعباتلا ةوخإلا ىف

 ىعباتلا ءىرصملا ىنَرَيلا/ّيَمَس نب ةرشان

 52٠ :(س)

 . ىور .سابع نب هتادبع ىلوم/دبعم وبأ ءذفان

 701 ”.» :(ع) اه ٠١4 - هلع

 لفقوتلا ىدع نب/معطم نب ريبج نب عفان
  :(ع) ه 590- ىعباتلا ىندملا ىشرقلا

 7 ةوخإلا ىف ريبج هيخأ عم - 099 567

 ْ ةاورلا نيعباتلا

 ءليمج نب هللا دبع نب رمع نب/ ىحمج ا عفان

 341/ :(ع) :ه 155 - ظفاحلا ىكملا

 ةنيدملا لهأ نع هثيدح جرخم :ةربص نب عفان

 :سلجملا ةرافك ىف ةريره ىبأ ثيدح لثمب

 © لل

 هللا دبع ىلوم ,ىودعلا ىندملا هللا دبع وبأ ,عفان

 ظافحلا نيعباتلا نايعأ نم ءرمع نب
 حصأ ىف 167 (ع) ه ١٠١ - :تابثألا

 3865 366 :؛بهذلا ةلسلس .ذيناسألا

 لكأ لكا ىللزل كرس رك ىو

 لكك لكك الوك الوأل نور

25/2 

 قاربطلل دانسإ ىف .ناميلس وبأ/ىدبعلا عفان
 2 1:99 :طسوألاب

 حيلملا وبأ هنع .ىباحصلا ىلذملا/ريخلا ةّشيّين

 .ءاسألا نم - 056 :(؛ م) ىلذملا

 ةدرفملا

 - :ةشبحلا ةرجاهمو ئشبحلا/ىشاجنلا
 ش ا // ا

 - ىراصنألا جيدخ نب عفار ىلوم ,ىشاجنلا وبأ

 1١7//(ق س م-خ)

 ىرماعلا/صاعلا نب ورمع ىلؤم .بيجنلا وبأ

 .همسا ىف فلتخم - "079//(س د خب)



 لاجرلا : مالعألا ليلد : مككا

 ورمعوبأ :ءليعامسا - (776//) ديجن . نبأ

 اا ىملسلا 1
 .دوعسم نبا ديناسأ حصأ ىف (161) ىعخت

 - نيعباتلا نم راصمألا تاداس ىف (101)

 نارمع وبأ .سيق نب ديزي نب ميهاربإ
 ظفاحلا هيقفلا ىفوكلا

 نب ىلع نب دمحم/مئانغلا وبأ أ .ىسّرتلا
 هوم :ه 5٠١ - ظفاحلا ئوكلا نوميم

 ىرصملا مث ىوسنلا نمحرلادبعوبأ .ىئاسنلا
 ه 05 - مامإلا ظفاحلا بيعش نب دمحأ

 للك للك لكك لكم لك لوكا

 .لاجرلا ىف هطرش ةدش 785 64
 ,2317 397 "الا 555 ننسلا بحاص
 ' 307 0484 ؛ىتكلا هباتك مالم كالا
 ىف هباتك 504 .هتافوو هدلوم خيرات
 ةيضق 1079 - 505 ,نيكورتملاو ءافعضلا

 ,335 3373 تكا 37١, ,حلاص نب دمحأ

 لأ الكا اللا تحال ل /تخل

 ا

 هيقفلا ,ىسدقملا ءرصن نب ميهاربإ نب رصن

 ةيعفاشلا خيش .حتفلا وبأ/دهازلا

 567 :ه 21١ - ماشلاب

 ىلئاولا ىف - ىزجسلا رصنوبأ
 : مامإلا ىعفاشلا هيقفلا ,عابصلا نبا رصن وبا

 نب ديسلا دبع/ 1937 806 ,"غ٠ ل”

 بحاص «.ىدادغبلا دحاولا دبع نب دمحم

 ه عالا/ل - لماشلا

 .ىعباتلا ةرمج وبأ/ىعّبضلا/نارُمِع نب رصن
 516 :(عل اه ا154خ- سابع نبا نع

 رابجلادبع نب نمحر لادبع .ىمافلا رصتلاوبأ

 :ه 205 - ةاره ثدحم نامثع نب/

 ش 5

 نبا :ىف 05١( - 544) الوكام نبا رصن وبأ

 ش هلوكام

 هللا ديبع/ ظفاحلا ىزجسلا .ىلئاولا رصن وبأ

 ه +56 - ىركبلا متاح نب ديعس نب

 ةياور باتك هل 0٠ ممم ما ل4

 ءانبألا نع ءابآلا

 أطوملاب باسنألا فلتؤوم ىف )10١8( ىرصنلا

 1 : نيحيحصلاو

 نائثّدحلا نب سوأ نب كلام#

 - مرضخم قدملا ديعسوبأ/ىرصضنلا
 (ع) ه7

 رسبوبأ .ءبعك نب/هتادبع نب دحاولادبع ©

 ىرصنلا رسب نياي هوبأ فرعيو ىقشمدلا

 ا (ع خل
 دادش ىلوم ءىرصنلا هتادبع نب ماس ©

 نالبس ملاسو ءسود ىلومو ءىرهملا ىلومو

 (ق س د م) ىندملا هقادبعوبأ/

 ىثيللا//مساقلا نب مشاه ىدادغبلا رضنلا وبأ
 - (ع) ه ١١ال - ظفاحلا ىناسارخلا

 .087 0841 :رصيق

 © .رصيق - (777) رضنلا وبأ

 مزاح ني ريرج - (180 :586) رضنلا وبأ

 .ىفيتلا ةيمأ ىبأ نب / ىندملا ماس رضنلا وبأ

 .(ع) ىعباتلا ,مهالوم

 ىرصبلا نسحلا وبأ ىنزاملا /ليمش نب رضنلا
 " خيش .ةيبرعلا مامإ .خلب ليزن .ىفوكلا مث

 .(ع) ه9١5 -ورم

 ىدّبعلا ةعطق نب كلام نب رذنملا /ةرضن وبأ



 ملل 20200 لاجرلا :مالعألا ليلد

 :(6غم تخ) ه8١٠١ - ىعباتلا ىقوعلا
 تملا

 ىلع ٠ نب .نسحلا ىلع وبأ /ريزولا كلملا ماظن
 - نيدلا ماوق ءىسوطلا قاحسإ نب
 .1184 : ه6

 ىجرزنلا / ىراصنألا ريشب نب نامعنلا

 . ه4 - ىدملا هلا دبع وبأ .ىباحصلا
 هل ,لثع :(ع)

 هيقف .مامإلا ةفينح وبأ - تباث نب نامعنلا

 .ةمألا

 :(د) ىناعنصلا 5 / ةبيش ىبأ نب نامعنلا
 شمل ىلا

 .ىميتلا بيبح نب /مالسلا دبع نب نامعنلا

 ىقاهيصألا رثنملا ويأ .ةيلعت ميت

 :(سد) ه147 -< لصألا ىروباسينلا

514 

 ه١ - ىنزملا ذئاع نب - َنّرَقُم نب نامعنلا

 :ةباحصلا ةعبسلا هتوشإ ىف - 8 :(ع)

 مخ مالا ملاح

 دحأ نب هللا ديع نب دحأ / قناهبصألا ميعت وبأ

 لما ,755 ه4: - ةجحلا ظفاحملا

 مالو مع" قلثوو للاب رسول "اا

 ميعن وسبأ "7١ //5867 ,41/ ,."هكا/

 خيرات" .ظافحلا رابك عم قاربطلا نع

 .ةاقولاو دلوملا

 هقفب ءايلعلا ةمئألا نم .قانجرجلا. ميعن وبأ
 56١ :ثيدحملا ىف ظافلألا تادايز
 ىدع نبدسحم نب كلملادبع/

 1 اهل ىدابأرتسألا

 - هنادكشم عم 084 ,ىنطقرادلا عم 0

 . .(ع) ه119 - ىئالملا

 :ىف (ه36) ناسيك نب بهو / ىكملا ./ ميعن وبأ 2

 : ءابهو

 هللا دبع وبأ ىعازخلا ةيواعم نب ب / داس نب ميت

 :انق تد قسم غ) اه518- ىِزَوَرملا

. 

 - .ىف (0196 ,ه74) قزملا فئاع نب نرقُم نب ميعن

 ا .نيرجاهملا ةباحصلا هنوخإ
 ىف 584 //ر اه نب ميعن 181 //رابه نب ميعلا

 ىافطقلا مايه نبا وأ /ةباحصلا ىعابر
 .(سد) ىباحضلا ىماشلا

 نسحلا ني دحأ نب ىلع /ٍنسحلا وبأ :ىميعنلا
 ليزن ظفاحلا ىرصبلا ميعت نب دمحم نب

 14807 اه عالال - دادغب

 ةفرع نب دمحم .نب ميهاربإ / ىوحنلا .هيّوطفت

 .ىطساولا هلا دبع وبأ .ىدزألا ىكتعلا
 .ه 97 - ةادغب نكس

 ىف (0909) غئاصلا ./9#/ عفار ويأ (ىدملا عيفن)

 ْ .ءارلا فرح

 دمحم نب هللا دبع رفعج وبأ /قارحلا قيْقْبلا

 : ظفاحلا ىعاضقلا ليفن نب ىلع نب
 . 164 :(غخ) ه1 -

 :ىف (111) ٌّىرقملا رسفملا ركب وبأ .شاقنلا
 نبدايز نب دمحم نب نسحلا نب دمحم

 - اسيلدت دنس نبا ركب وبأ وهو -

 ه5 - ىدادغبلا

  ,نيدلا نيعم / 047 ,69+ ركب وبأ ,ةطقت نبا
 ىلبنحلا ىدادغبلا :ىنغلا دبع نب دمحم



 لاجرلا : مالعألا ليلد | مغ

 "ىف دييقتلا» فنص .قارعلا ثدحم .ظفاحلا

 لامكإ ىلع ليذلاو .ديناسملاو بتكلا ةاور

 ه5779- (الوكام نبا

 دجأ ِناّريلا ىدادغبلا / نيسحلا وبأ ,روقتلا نبا
 هذخأ - ها54070 - دمأ نب دمحم نب

 .؟.6 :هيف رثعلاو .ثيدحتلا ىلع َرجألا

 نب كيرش :ىف 7١4( //) كيرش ءرمغ ىبأ نبا
 .ىعباتلا ىشرقلا رف ىبأ نب هللا دبع

 (د) ىباحصلا ىسوألا /ىراصنألا ةلم وبأ

 ع«/”36/أ/

 ىنادمحلا / ري نب هللا دبع نب دمحم .ريمك نبا

 ىفوكلا نمحرلا دبع وبأ .قراخلا

 3355 // 516مل :(ع) ه1 - ظفاحلا

 ىهوأ ىف )١04( ىروباسينلا ديعس نب لشن
 .نييناسارخلا ديناسأ

 .ل18 - ال6١ // هلئاوأ :مالسلا هيلع ءحون

 ااه147 - ماطسب نم ةيرق - ىشَرَبلا

 فرخ :(سد)

 لئاضف ىف ثيداحأ عضي ناك - (قف)

 14١. :ٌدبسح .نآرقلا

 ىماشلا .ىريمحلا ةلاَضَق نب / ىلاكيلا فون

 ىف ركذ هل - 433 .#59 :ىعباتلا

 1 .نيحيحصلا

 .ركب نب ليد - ىليّدلا ةيواعم نب لفون
 نم - (سزد) ىباحصلا ةيواعمويأ

 ىبحم ء.ايركز وبأ /مالسإلا خيش .ىوونلا

 هيقفلا ىعفاشلا فرش نب ىبحي نيدلا
 ى3الا ,3164 ه1/5 - فنصملا ثدحملا

 - موو ىلع ىلا للا لكك لال

 ملسم باتكل حراشلا 156 /

 .حيحصلا

 (ه)

 نب ديزي :ءايلا فرح ىف (861؟5) ديزي .داطا نبا

 .ىثيللا دال نب ةماسأ نب هتادبع

 رفعج ىبأ نب ىدهملا دمحم نب /ديشرلا نوراه
 اثالث ةفالخلا ىلو .ىسابعلا روصنملا

 - هتافو ىلإ هيبأ توم نم ءةنس نيرشعو
 “69١7 :اهاق؟

 دلاو (059) لامحلا هللا دبع نب نوراه

 .ظفاحلا نوراه نب ىسوم

 ىدادغبلا رضنلا وبأ .ىثيللا مساقلا نب مشاه
 ءرضنلا ىبأ ىف هرظناو .رصيق (283)

 ٍرصيق

 .517 :ىباحصلا ىرافغلا / لْفْغُم نب بيه
 سنأ نع .ىعباتلا /نمحرلا دبع نب ةريبُم

 79 :هنع هللا ىضر

 )49١( مساقلا وبأ ىئاكلاللا (هللا ةبه)
 .هيقفلا ىعفاشلا ىئاكلاللا :ماللا ىف

 .447 :باذك - ميهاربإ ,ةبده. نبا

 نب بهو :وه (001) ىناحصلا شّيْنَخ نب مره
 .ىفوكلا ىئاطلا شبتخ

 بحاصلا .ىلهابلا ريدح وبأ /دايز نب سامرحلا

 ةباحصلا رخآ - .0.66 :287؟ :(سد)

 1 , .ةماميلاب اتوم

 ,ىمشاهلا نمحرلا دبع جرعألا نمره نبا



 مله لاجرلا : مالعألا ليلد

 نيعباتلا ءاهقف نم ىندملا دوادوبأ/ مهالوم

 (ع) ةيردنكسإلاب ه17١1 - مالعألا

 حصأ ىف ,ةريره ىنأ نع جرعألا 6

 ,ةريرهىبأ نع جرعألا 114 .ديناسألا

 نب نمحر لا دبع 2٠١ اال, ل

 .ىلاوملا نم 775 .جرعألا زمره
 مالعأ نم :بحاصلا ,ىسودلا ةريره وبأ

 - .فولألا باحصأ نيرثكملا ظافحلا

 حصأ ىل 16 ,165 166 (ع) ه8

 نى لالا لكم لكل ديناسألا

 ىلا لنمو تدك ىلا لحم محا

 نك 0 ا
 لوح ىلالال ىو لاب داب لكك

 اسلي شلل اسال سنن ضل

 لا؟ كنك لح لول لول لالا

 ,رايكلا نيرثكملا ىف 257 ,456 ,علم

 عم جبدت 017 .,نيعبات نع ىور 07١

 ,07 ءاهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا

 ىف فلتخم هتينكب فورعم 0الا/ 67

 اهالوأ ءالوق نيثالث لع همسا

 7 ءرخص نب نمحر لادبع

 همودق 7١0 .ةرجهلل ةعباسلا ىف همالسإ

 ./707 7 ءرييخب لكي ىبنلا ىلع

 .ىدسألا تارفلا نب / ىلعألا دبع نب ميَره

 //(م) ه6 - ىرصبلا ةزمح وبأ

 1غ

 ىف هدنم نبا هركذ / ىباحصلا ديوس نب لاّزَه

 امنإ) ثيدح ىور نمبف (جرختسملا)

 994: (تاينلاب لامعألا

 ةغألا :بيطخل خلا هلاق

 : نم ىعبات - ىفوكلا ىدزألا ليبحرش نب ليّره :

 .019 :دوعسم نبا باحصأ

 ديلولا وبأ / ىشقولا ىنانكلا دمحأ نب (*!ءاشه

 2١03. :ه48 - ىسلدنألا ىبرغملا

 ,مهالوم .ىدزألا ىسوُدّرَقْلا / ناسح نب ماشه
 :(ع) ه58١ - ىرصبلا هللا دبع وبأ

 نقف ا

 هيخأ عم :ىمهسلا لئاو نب ءصاعلا نب ماشه

 .0117 :ةاورلا ةياحصلا ةوخإلا ىف ورمع

 .ةورع نب - ١6 - ١8 //) ماشه

 رذنملا وبأ ,ىدسألا ريبزلا نب / ةورع نب ماشه

 (ع) ه40١ - ظفاحلا هيقفلا. قدملا

 ماك ,ءالمو ,الالو دفا ني

 نيعباتلا نم ةعامج نع درفت 4

 .ماشه لىلاك ل نم // ع

 ديلولا وبأ / ىملسلا ,ريصن نب ءرامع نب ماشه

 ه140١٠ - بيطخلا ىرقملا ىقشمدلا

 5 كعمل كل الل ١ :(غخ)

 ةمُلَس نب ةريغملا ءىموزخملا ماشه وبأ

 :(قسدمتخ) ه١٠٠ - ىرصبلا

 .موزخم ىب ءايسأي ةمالع ناك -

 ا ؟) ريشي مزاخ ىبأ نب ميشه

 ةيواعموبأ ءىملسلا مساقلا نب/ريِشَي نب ميه

 ها1844- دادغب ليزن .ءظفاحلا ىطساولا

 .اطغ5 اال ىلع ىلا :(ع) ْ

 - 1١ :ىباحصلا ىعجشألا ةرم ني لاله

 (ضايع ىضاقلل عاملإلا) ةعبط سراهف هيلع لباق

 .رقص ديسلا قيقحت
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 لاجرلا : مالعألا ليلد 2 ملك

 سلو

 ممَسِي لو قشاو تنب عورب هجوز نع ىفوت
 .اقادص اهل

 .ىعجشألا ءفاسأ نب لاقيو / فاَسي نب لاله

 ىعباتلا ىفوكلا نسحلا وبأ .مهالوم
 ١١/. //(غمتخ)

 ىفوكلا .ىعختلا ثراحلا نب (454) ماه

 هنع (ع) ه6 - ظفاحلا دباعلا ىعباتلا

 .4084 ,االا/ : ىعخنلا ميهاريإ

 ةبقع وبأ .ىوانبألا لماك نب / هبنم نب ماع

 - بهو وخأ .ىعباتلا ىناميلا ىناعنصلا

 ديناسأ تبثأ ىف 1098 (ع) ه١

 هيخأ عم 8178 ,غ١٠ 509 .نييناميلا

 .ةاورلا نيعباتلا ةوخالا ىف بهو

 عاجش ردبلا ىبأ نب ديلولا ىفوكلا / مامه وبأ
 :(تدم) ه 51127 - ىنوكسلا ديلولا نب

 هدف

 مهالوم ,ىذْوَعلا ىدزألا / ىيح نب مامه

 - ةمئألا دحأ ,ءىرصبلا هتادبعوبأ

 ٠ 01 :(ع) ه4

 .655 :باطخلا نب رمع ديرب بحاص .ناذمه

 «ىمرادلا ىميمتلا بعصم نب / ىرسلا ني دانه
 ه7 - ظفاحلا ىرسلا وبأ'

 41 :(غمخع)

 - 4174 :ىباحصلا ىملسألا ةثراح نب دنه

 نب ديعس نب ةثراح ىنب ىف - 6

 اودهش .ةوخإ ةينامث .نييملسألا هقادبع

 .مهنع هللا ىضر .ناوضرلا ةعيب

 (و)

 ه7 - .ىباحصلا ىئثيللا / عقسألا نب ةلثاو :

 اتوم مهرخآ - ه04 ,"١44:(ع)

 نب دمحأ نب ىلع نسحلا وبأ /رسفملا ىدحاولا
 3847 :ه 1434 - ىروباسيتلا دمحم

 .نامثع نب / ملسم نب دمحم .هراو نبا

 ه١ - ظفاحلا ىزارلا هتلادبعوبأ

 مم 55319 : (س)

 ىراصنألا ذقنم نب 6١7/ ناّبَح نب عساو

 (ع) ىعباتلا ىندملا قزاملا
 ٠ ,ت (؟ا/7/ ,الإلا ,760) لصاو

 ىفوكلا ىدسألا َناَّيَح نبا /بدحألا لصاو
 .2/0 :(ع) ه١١١ - ىعباتلا

 / ىشاقرلا نمحر لا دبع نب ديعس وخأ .لصاو

 ىلع رظنا - 414 :ىرصبلا ةرح وبأ

  بيذهت ىف هتوخإو هبسن ريرحت هشماه

 .ىقارعلا دييقت عم .ءبيذهتلا

 :(د) باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب دقاو

 .ةاورلا نيعباتلا ةوخإلا ىف - »"6, 07١

 ىمهسلا دقاو نب رمع نب دمحم .ىدقاولا

 ' تادغب ىضاق ىدملا .ءالو .ىملسألا

 - حوتفلاو ريسلاو ,ىزاغملا) فنصم

 نلف تم“ ىللال قاع (ى) هال
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 ىمرضحلا ةدينه وبأ / ىباحصلا رجح نب لئاو
 هاتيا هتع - 698 ,االه :(؛4م)

 نيعباتلا ةوخإلا ىف ةمقلعو رابجلا دبع
 2 .ةاورلا

 .فوكلا ركب وبأ .ىثيللا /دواد ني لئاو
 ش .6ا"ا/ : ركب هنبا نع (؟ خب)



 ملكا لاجرلا : مالعألا ليلد

 ,ىدسألا ةملس نب قيقش / ىفوكلا لئاو وبأ

 هللا دبع باحصأ نيعباتلا رابك نم مرضخم

 ,لالا/ ,591 اله (ع) دوعسم نب

 ءالكع تحف // الالال ملال لال

 نب قيقش :ءىجي ثيح .هللا دبع نع لئاو وبأ

 دوعسم نبا نع ةملس

 .حلاص نب ىبحي - )//7١7( ىظاحولا
 :(ع) هبتاكو ىفقثلا ةبعش نب ةريغملا ىلوم دارو

 هالوم نع ,نيعباتلا ظافح نم ىفوك

 .ةريغم ا

 نب لوألا دبع .ظفاحلا ىزجسلا /تقولا وبأ

 ىؤارو تقولا دنسم ؛بيعش نب ىسيع

 ,10/ : (هه4084-607) ىراخبلا حيحص

 .ىساؤرلا حيلم نب / حارجلا نب .عيكو

 - تبثلا ظفاحلا ىفوكلا نايفس وبأ '

 لحال 201 لكنك ا (ع) ه7

 فرك قل قرف قل اخي ل

 نم عمس نمم 11١ ,210 ,247 .ميكو

 .هطالتخا دغب ةبو رع ىبأ

 نب ناميلس / ىكلاملا ىضاقلا .ىجابلا ديلولاوبأ.
 ىسلدنألا ىبيجتلا ديعس نب فلخ

 .ظفاملا :ىلوصألا هيقفلا .ىبطرقلا

 ىجابلا 23 8غ :(ه ءالع - ع0

 سابعلاوبأ .دايز نب دلخم نب /ركب نب ديلولا

 هيقفلا ىكلاملا .ىطسقرسلا ىرمغلا
 ه97-) ةلاحرلا ظفاحلا ىوغللا
 (ةزاجولا) هل - "89 :"54 :(رونيدلاب

 بتكلا ىف
 , نم عمسي مو ءكاردإ هل .ىفوكلا دامح نب ديلولا

 هذ :ل قبلا

 نع .ىراصتألا تماصلا نب ةدابع نب ديلولا

 كردأ - (ق ست مخ) هنع هلأ ىضر هيبأ
 همم م١٠ عمسي مو

 ىدوراجلا بيبح نب/ نمحر لادبع نيديلولا

 ٠١7 :(خ) ه١" -ىرصبلا ,ىدُبَعلا

 فاه نب ريمع :ىف (110) ىسنعلا ديلولاوبأ

 ىقشمدلا ىنارادلا

 ىنيوزقلا / ظفاحلا .مهالوم ءىشرقلا ديلولاوبأ
 .ناسارخي ثيدحلا لهأ مامإ ءىروباسينلا
 ىعفاشلا ريهز نب دمحأ نب دمحم نب ناسح

 ١0.0 :ه545 - عرولا هيقفلا >

 .ىربنعلا باهش نب /ملسم نب ديلولا

 -(سدم) ىعباتلا ىرصبلا باهشوبأ

 .357 :ديلولا نب ملسم بولقم
 / ىعازوألا بحاص .ىقشمدلا ملسم نب ديلولا

 سابيعلاوبأ .مهالوم .ىومألا ىشرقلا
 :(ع) ه916١ -ماشلا ملاع .ىقشمدلا

 ةقح /لتلال تكل تك مالو ركل

 .دحأ نب ماشه -(501؟) ىشقولا ديلولاويأ

 سنوي :ىف )24١"( ثيغم نب سنوي .ديلولاوبأ

 :بقل ءنابهو

 ,ىطساولا روياش نب نامثع نب / ةيقب نب بهو
 0005 :(سدم) ه 119 - نابهو

 بحاصلا ءىفوكلا ىئاطلا /شنَخ نب بهو
 هم :(قس)

 -نييرصملا ديناسأ حصأ ىف )١08 بهو نبا
 ءىرصملا دمحموبأ .ءبهو نب هللادبع

 ةجحلا مامإلا اههيقف

 ىنب دلاو )١59( ىرهفلا ةعيبر نب / بهو

 .مهتاهمأ ىلإ نيب وسنملا ةباحصلا نم ءاضيب



 لاجرلا : مالعألا ليلد : 2مل

 :ىباحصلا .ىدسألا ىشرقلا / ةعمز نب بهو ش

 1 قي

 ةفيحجوبأ < ىئاوسلا (هتلادبع نب ريخلا ءبهو)

 (ع) همسا ىف فلتخم ىفوكلا ىئاوسلا

 ميعن وبأ «مهالوم ,ىدسألا / ناسيك نب بهو

 0170 :(ع) ه7١١ - ىعباتلا ىكملا

 ىرابخألا هقادبعوبأ ,ىناعنصلا / هّيَتُم ني بهو
 3 (قف س تدم خ) اها٠ - ىعباتلا

 :ةاورلا نيعباتلا ةوخإلا ىف مامه هيخأ عم

014 

 - (1711) ليهس نع .بيهو
 :(441) /دلاخ نب (؟9/0) بيهو

 (ع) ه176١ - ظفاحلا ىرصبلا ركبوبأ

 (ى)

 دنس ىف ,روباسين ءالغ نم ءرضنلا نب نيساي

 014 : ناهبصأ رابخأ ىف ميعن ىبأل

 درفم بقل .هللادبع نب / ىدنكلا حلجألا ,ىيحي

 ه517 :هيف تناك ةحلجل

 نب بويأ نب ىيحي / ىريرجلا بويأ نب ىبحي
 هدج نع ءريرج نب ورمع نب ةعرز ىبأ
 3.9 :(تاد تخ) ةعرز ىبأ

 ١ ىدسألا / ىريرحلا ءريثك نب ءرشب نب ىبحي
 فلتؤملا ىف - 505 (م) ه1؟5 -ىنوكلا

 أطوملا ىف باسنألا نم فلتخملاو

 .نيحيحصلاو

 ريكب نب هتلادبع نب ىبحي :ىف - ريكب نب ىبحي
 ايركز بأ ,ىئثراحلا برع نب / بيبح نب ىبحي

 551-590// (2 م) ه58١- ىرصبلا

 ايركز وبأ ,ىركبلا نايح نب / ناسح نب ىيحي
 خويش اهئاملع ةلج نم .ىسينتلا ىرصملا
 ' ه8١5 حلاص نب دمحأو ىعفاشلا

 (س تدمخ)

 .ىمرضحلا دقاو نب /ةزمح نب ىيحي

 - اهيضاق ىقشمدلا نمحر لادبعوبا
 111 :(ع) ه7

 ىنادملا /ةدئاز ىبأ نب ايركز نب ىبحي

 ىفوكلا ديعسوبأ مهالوم .ىعداولا
 ١اله : (ع) ه8 - ظفاحلا

 لاله هنعو .ورمع نبا نع //1١١1/ ىبحيوبأ

 عدصم < .ملسم حيحص ىف ءفاسي نب
 نب رشب هّبق رع : بقر ىبحيوبأ جرعألا

 (غ م) ناورم

 ىدقاولا نع لئس (553) ىرهزلا ىيحي وبأ

 1 نومأم ةقث :لاقف

 /ىراصنألا ءسيق نب ء.ديعس نب ىيحي

 "7 اهيضاق .ىدملا ديعس وبأ ىجرزخلا
 ,705 (ع) ه١#2 -ةجحلا ظفاحلا

 م15 مدم؟ لوك لذا لل كم

 7١8 // نيعباتلا نم ددع نع درفت 4

 .ىميمتلا / ناطقلا خورف نب ءديعس نب ىبحي

 ,ةجحلا راظنلا ىرصبلا لوحألا ديعسوبأ
 ه198١ -ليدعتلاو حرجلا ىف هتقو مامإ

 مامإلا ناطقلا 780 3٠١ 1865 (ع)

 حب محل ت00 0

 ىميتلا ةيلعث ىبأ نب /رسفملا مالس نب ىبحي
 هل «ىقي رفإلا مث ىرصبلا ,ةعيبر ميت ,ءالو

 غال :(ه؟١٠-) بتكلا ىف (ريسفتلا)



 453 لاجرلا : مالعألا ليلد

اسال
 و

 00مم

 - دمح وبأ ,ةكم نكسو ىفئاطلا ميَلُس نب ىيحي

 (ع) زاّرخلا ءاذحلا- ايركزوبأ لاقيو

 نع .ىربصبلا ءسنأ ىلوم ,نيريس نب ىيحي

 قب (سع) دمحي هوخأ هنعو هالوم

 "7*0 :ةاورلا نيعباتلا ةوخإلا نيريس

 ايركزويأ نيدلا ىبحم (فرش نب" .ىبحي)

 ىوونلا :ىف < ىوونلا

 ةريره ىبأ نع «ىعباتلا :حلاص ىبأ نب ىبخي
 75 :(ت) ةرم نب ليلخلا هنعو

 ىصمحلا ايركز وبأ / ىظاَحّولا حلاص نب ىبحي

 // (ق تاد خ) ه١111 - ثدحملا هيقفلا

7 

 ءمهالوم ءلَجَبلا / سيرضلا نب ىبحي

 ه١ - ىضاقلا .ىزارلا ايركز وبأ

 ؟0ا/ :(ى م)

 ت) ىعياتلا ,ىندملا. هللا ديبع نب ةحلط نب ىيحي ٠

 ةاورلا نيعباتلا هتوخإ ىف 88+ :(ق س
 .ىموزخملا / ريَكُب نب . هللا دبع نب .ىبحي

 - ظفاحلا ىرصملا ايركز وبأ ,مهالوم

 ٠ نايعأ نم- هدج ىلإ ابوسنم - ه١
 747 (ق م خ) كلام مامإلا باحصأ

 خب) ىعباتلا ىرصبلا ىعازخلا / ليقع نب ىبحي
 31١7 :(ى سد ِم

 ءةلمهملا حتفب -ىنابّيَسلا ورمع ىبأ نب ىبحي

 - ىصمحلا ةعرز وبأ -ريمج نم نطب

 ه -.١48 ورمع ىبأ ىعازوألا مع نبا

 1 - 31155 : (ق سد خب)

 رصنلا وبأ ءمهالوم ,ىئاطلا / ريثك ىبأ نب ىبحي

 ,186: (ع) ه19١ - ىعباتلا ىماميلا

 اهفأ دشنت دشن دفن

 ١ نب جاجح نع .ىفوكلا .كرابملا نب ىيحي

 ىف - 554 - 557: .ىصيصملا روعألا

 .ىاربطلا طسوأ

 رازبلا ءىشرقلا .نكسلا نب دمحم نب ىبحي

 د خ) هنع ,دادغب ليزن ,ىرصبلا ديبعوبأ

 0 م :(س

 ةقعاص :ىف (0886) ىراخبلا

 ريكُزوبأ -ريرضلا سيق نب دمحم نب ىيحي

 ايركز وبأ / ىلهذلا ,ىبحي نب .دمحم نب ىبحي
 - ظفاحلا نبا ظفاحلا ىروباسينلا

 هيبأ عم جبدت 4560 0479 :(ق) ه1

 .ىفافطغلا ىرملا نوع نب / نيعُم نب ىبحي

 . ظفاحلا ىدادغبلا ايركز وبأ مهالوم

 - ليدعتلاو حرجلا ىف مامإلا راظنلا ةجحلا

 حصأ ىف 1053 104 ل6 (ع) ه8

 5١15 الا/ 7309 :ىبحي ؟89 .ديناسألا

 لالا ل11 ل ا لا ا

 ,هتوم ضرم ىف ىهتشي ام 238 ,ه

 ق1" هالك ه4“ كالا لالا كولا

 متاح ىبأ نبا عم 003 368 6

 تل" // ىيحب كك تكلا تحل "مال

 .نيعم نبا الا“ لل.

 ءدمحم وبأ ,مهالوم / ىراصنألا حضاو نب ىبحي

 هتينكو .هبقل - هليمت وبأ .ظفاحلا ىزورملا

 ءافعض نم متاح وبأ هلّوح -دمحم وبأ

 هامة :(ع) تاقثلا ىلإ ىراخيلا



 لاجرلا : مالعألا ليلد م
 بسسلضضلمس ير ل ل ل...  #آ#آ#آ#آ#]#]#]آ ]آ]آ#]#]#]#]#]#] 6# 6 10ااا ا

 ' ,لظنحلا /ىميمتلا/ .ريكب نب .ىسحي نب ىسحي

 مامإلا باحصأ ةلج نمو ناسارخ خيش

 وهو تام .ملسمو ىراخبلا خويشو كلام
 ىروباسينتلا ه1 -ايندلا مامإ
 :وهو 014 ,"44 :53١7 (س تومغخ)

 ٠ (018) ىروباسينلا ىيحي نب ىمحي
7 1 

 ىرصبلا ورمعوبأ / ىشاقرلا .نابا نب ٠ ديزي
 1 ىشاق رلاديزي -4غ10: (ق ت خب) ىعباتلا

 :(س ت د) رياج وبأ .ىباحصلا ىعازخلا
 هدف

 دهازلا ىعباتلا/ ,ىش رجا دوسألا نب ديزي

 لهأ هب ىقستساو ماشلا نكس دباعلا
 997 :؛-تقولل اوقسف قشمد

 دوادوبأ ,نمحر لادبع نب - ىدوألا ديزي

 ديناسأ ىهوأ ىف - ١67 :ىعباتلا 2
 و

 نب ثراحلا ني عيفن / ىفقثلا ةركب ىبأ نب ديزي

 ةوخالا ىف ,ةركب ىبأ ىنب هتوخإ عم ةدلك

 هال ١» :ةاورلا نيعباتلا:

 (ق س تخ) ليلج ىردب .ىجزرخلا
 ىف ىراصنألا تباث نب ديز هيخأ عم -
 هاا/ :ةاورلا ةباحصلا ةوخإلا

 دص) ىعباتلا .ىراصنألا / ةيراج نب ديزي
 0 :(س

 لهأ داس (ع) ه114 - اهملاع .ىرصملا
 تيئأ ىف ١6١ .ىلاوملا نم وهو - رصم

 تاداس عم 77٠ .نييرصملا ديناسأ
 +97// نيعباتلا نم راصمألا

 - (406 م ثا“ "ع /ىشاقرلا ديزي

 ىشاقرلا ناَبأ نب ديزي
 ةيواعم وبأ / ىشيَمْلا ىميمتلا عْيَرُز نب ديزي

 :(ع) هس مل1 - نقتملا ظفاحلا ىرصبلا
 ةمو؟

 دلاخ وبأ .ىدسألا نمحرلا دبع نب ديزي
 مهيف لزن نادمهه نم نطب - ىنالادلا

 - ىقوكلا ىعباتلا - مهيلإ بسنف
 هو :(ع) ه٠

 ىفوكلا نامثع وبأ /بيهُص نب .ريقفلا ديزي
 5175 :(ىق س د م خ) ىعباتلا

 ىف .ىواهرلا نانس نب ديزي نب دمحم نب ديزي
 نع هيبأ نع هيبأ نع هنعءمكاحلا دنس

 ؟54 : شمعألا
 ىشرسقلا نايفس ىبأ نب /ةيواعم نب ديزي

 ةنس) هيبأ نم دهعب ةفالخلا ىلو .ىومألا
 د4 :(ه514 ةنس) كلهو (ه٠

 نع -هنع ,ةبيش ىبأ نبا ركب ىبأ دنس ىف هديزي :

 نب ديزي - 6 // ىدوعسملا نع - هيبأ

 ٠ (ق س د خب) ئئراحلا حيّرش ني مادقملا
 ,نب هللا ديع نب ,ديزي - (077) ٍداطا نبا ديزي

 ىندملا هقا دبع وبأ .ىئيللا ٍداَلا نب ,ةماسأ

 ش عر
 دلاخ .ويأ يهال وم ىملسلا / نوراه نب ديزي

 ةسلجم ىف عمتجا .ظفاحلا ىطساولا
 (ع) - ه5١1- لجر فلأ نوعبس
 ,415 هيلمتسم عم 610 ء؟-0 ,غ0

 ْ كمت



 مالكا لاجرلا : مالعألا ليلد
تتهم

 0060 0 

 ىف عفان نع ,ىثيللا دقاو ىبأ نب /دقاو نب ديزي

 ة؟6 :مكاحلل دنس

 ىثئيللا .طينسق .نب هللا دبع نب ديزي نب ديزي

 - ىعباتلا.جرعألا ىندملا هتادبعوبأ

 هللا دبع هيخأ عم - كفي (ع) اها"

 ىدقاولا اهنع ىور ..ةاورلا ةوخإلا ىف

 ورمع نب - ريسأ لاقيو - ءارغصم ريَس

 ىلع نع ىورو ..ةيؤر هل .رايخلاوبأ/ ٠

 سيق هنبا هنعو .اههنع هللا ىضر ناملسو

 دق م مع ه46 - ىنوجلا نارمع وبأو

 00 :(سا

 ىوبسفلا بوقعي )7١١( نايفس نب بوقعي

 ,ىسرافلا/ (508) ىوسفقلا (85648)

 © و

 (س ت) ه 177- سرافب ثيدحلا

 فسويوبأ .نوشجاملا ةملس' ىبأ نب بوقعي

 وني هيلإ بوسنم .ىعباتلا ىدملا

 د م) ةئامو نيرشعلا دعب ىفوت .نوشجاملا

 ش 3717: (س

 .روفصع نب تلّصلا نب / ةبيش نب بوقعي
 ىرصبلا .مهالوم ,ىسودسلا فسوي وبأ

 14٠ ١١1 (ه55- 89) ظفاحلا

 176 .لحفلا هدنسم ىف لحفلا ظفاحلا
 ٠ د

  "ةميكأ نب ناميلس نب - هقادبع نب بوقعي

 ناميلس دج نع هيبأ نع 716 : : ىثيللا

 ناهيصأ

 أ ةرؤحوبأ ةيفالرم يش ىشرقلا / دهاجم نب بوقعي |

 058 :(د ْ خب) اه ىضاقلا ندملا

 : ا
 .ىرصب .تلصلا نب دمح/ ىزؤوتلا لعيوبا

 31035 :(سخ) ه117/- ليلج

 :(ع) ىفوكلا ىلعي نب رذنملا .ىروثلا ىلعي وبأ
>34 

حم نيب نيسحلا نب دمحم / ىلبتحلا ىلعَي وبأ
 نب دم

 ىفنحلا هييقفلا .ءارفلا نب فلخ

 00 ا - ىلوصألا

 هللا دبع نب ليلخلا ,ىنيوزقلا / قيلخلا َلْعَي وبأ

 .دانسإلا ىلاع ,ظفاحلا ىضاقلا دمحأ نب

 :(ه587) - بتكلا ىف (داشرإلا) هل

 7120 774 ىلعي وبأ 329 ىلطو لسجاب

 وك تدال مخلل 45

 هدايإ ىلوم ىسفانطلا ةيمأ نب /ديبع نب ىلعي

 :(س خ) ه 717 - ىفوكلا فسويوبأ

 ل

 'ىلعي وبأ -(778) ىلينحلا ءارفلا نبا ىلعي وبأ

 لينحلا
 وأ همأ ىلإ بسن نميف (871) ةينُم نب ىعي

 نب ةيمأ نب ىلعي / وهو ةباحصلا نم هتدج

 ىكملا ىلظنحلا ىميمتلا مايه نب. ةديبع ىبأ

 ضن د :(ع) حتفلا ةملسم نم

 نب دمحأ -([١غ8 )١56- ىلصوملا ىلعي وبأ

 ٠ ه7 - ىنثملا نب ىلع
 -ىبأ دنع هثيدح ,فيعض : ىبحي ىبأ نب ىلعي

 غ0" :دواد

 :سنأ نع ىوري ىعبات /ربنق نب ملاس نب منَ
 مهب دتعي ال' نمل مكاحلا ةلثمأ ىف - ,49)
 ددعلا درجمب داتسإلا ولع ىف

 زذثلاثقلا .دجلا «ىفعجلا سنخألا نب ناميلا: 3



 ٠ لاجرلا : مالعألا ليلد ىلا

 دحأ ىدنسملا دمحم نب هللا دبع ظفاحلل

 ءارو امل هرصع مامإو ,ىراخبلا خويش

 ناميلا دي ىلع ىراخبلا دج ملسا .رهنلا

 774 :مالسإ ءالو .هؤالو هيلإف .ىفعجلا

 ىعاضقلا عفان نب مكحلا / ىصمحلا ِناَمَيلا وبأ
 547 4٠١// :(ع) ه5؟؟ - ىنارهنلا

 نونلا ىذ بحاص ىزارلا نيسحلا نب فسوي

 - ىقوصلا بوقعيوبأ /ىرصملا
 "ه5 :هغ

 هنع -نايفس نب دمحم ,رافصلا فسويوبأ

 غ4٠ :مكاحلا دمحأ وبأ'

 ىيئارسالا /مالّس نب هقا دبع نب [فسوي]
 ' لو كردأ .راصتألا فيلح ىنداملا بوقعيوبأ
 مهى ٠6م :(ع خب) عمسي

 ظفاح (ىبطرقلا دمحم نب هقا دبع نب فسوي)

 رمع وبأ ءربلا دبع نبا < برغملا
 نب رييزلا نع (؟4880) دحاولا دبع نب فسوي

 . ىذابا دسألا دمحم نب /دحاولا دبع

 مكاحلا خيش (ها147 -) ةودقلا ظفاحلا

 ديزي وبأ ىسرافلا ديزي نب /ورمع نب فسوي

 .قارعلا هيقف ىراصنألا ىضاقلا فسوي وبأ
 نب بوقعي /ةفينح ىبأ مامإلا بحاص
 - ةتبح نب دعس نب سينخ نب - ميهاربإ
 فئاطل هباتك مالو ,79ؤ7" :هاخذ"ك

 ةتبح نب دعش هدذج 1 .فراعملا

 راصنألا فيلح ىلجبلا بحاصلا

 / نوشجاملا ةمّلس ىبأ نب بوقعي نب فسوي
 هام6 -ىقدملا ةملسوبأ

 371 :نوشجاملا ىنب ىف - (ق ست خ)
 ليئارسإوبأ / ىعيبسلا قاحسإ ىبأ نب سنوي

 (عمز) ه160- ىفوكلا ٠
 77 .ىعباتلا / ةدلخ ىبأ نب سنوي
 .قدصلا ةرّسْيم نب /ىلعألا دبع نب سنوي

 مالسإلا ناكرأ نم .ىرصملا ىسوم وبأ

 - بهو نباو ىعفاشلاو هنييع نبأ نع
 569 197 :(ق س م) ه 4

 ءاهخرؤم .ىرصملا ديعسوبأ /سنوي نبا

 نب سنوي نبدمحأ نب نمحر لادبع

 هدج ىلإ ابوسنم .ؤدصلا ىلعألادبع
 فال مدع ملل (هلعال - ؟40)
 ةوا/ ا

 .سيقلا دبع ىلوم ,ىدبعلا /دْيَبُع نب سنوي
 :(ع) ه40١ - ىرصبلا هللا دبع وبأ ش

ْ 33 

 ةبطرق ىضاق ديلولا وبأ ,ثيغم نبا سنوي

 نب دمحم نب هللا دبع نب سنوي )72١1(/
 (ه1419-) رافصلا نبا .ثيغم

 ىومألا / (7365 58015 ,7877) ديزي نب سنوي

 باحصأ قثوأ نم .ليألا ديزوبأ ,مهالوم .
 (ع)ها65- ىرهزلا



 (ءاسنلا)

1 

 فانمدبع نب/مشاه نب بلطملا دبع تنب ىورأ
 ةوخإلا ىف - 01 :ةيمشاهللا ةيشرقلا

 رفعج ىبأ» دنع بلطملادبع ىنب ةباحصلا
 ىف دعس نبا اهركذو هريغل افالخ .قيقعلا

 36 ىبنلا تامع

 نامثع نب هقادبع/قيدصلا ركب ىبأ تنب ءابسأ .

 .نيقاطنلا تاذ ةليلجلا ةيباحصلا .ةيميتلا
 هللادبع هينبا و ماوعلا نب ريبزلا جوز

 ىهو ترجاهو مالسإإلا ةميدق .ةوربعو

 دولوم لوأ ناكف هقاديعب لماح
 ه الا” - ةرجهلا راد ىف نيرجاهملل

 هام :(ع)

 .ملسمل ةياور ىف - (778) لكش تنب ءايسأ

 نكسلا نب ديزي تنب ءاسأ :اهنأ حجرو
 تاذ/ةيباحصلا ةيمعثملا سيمع تني ءابسأ

 نب رفعج رايطلا ديهشلا جوز .نيترجه

 نوعو هتلادبعو دمحم هينب مأو بلاط ىبأ

 هل تدلوف ركبوبأ قيدصلا اهجوزت مث
 تخأ ىهو .بلاط ىبأ نب ىلع مث ءادمح
 .مأل وأ بأل وأ .مأو بأل ,تايباحص عست

 اهتاوخأ ونبو اهدافحأو اهونب اهنع. ىور
 لال. 018//07/59 :(2 خ) تانمؤملا

 ةيراصنألا نكسلا نب ديزي تنب ءابسأ
 نم .ةيلهشألا ةملس مأ/ةيسوألا

 تدهشو ءاسنلا ةبيطخ تناكو .تاعيابملا

 :(4 خ) - ادوهشم ءالب تلبأو كومريلا

 مب

 اهتججرت.ىف اهمسا ريرحت رظتاو - 588

 ةياصإلاب
 >> نبا دلاو ةلاخ .ةثدحملا ةيولعلا زيزعلا ةمأ

 )  اهدج نع تثدح .- 040 :ىبلكلا

 رشع دحأ ىف ىولعلا ىسوم نب نسحلا
 هللا مرك ىلع مامإلا ىلإ ءاقسن اهئابآ نم
 ههجو

 مأ نينمؤملا مأ ةالوم ,ةيشبحلا ةكرب .نميأ

 ىلإ اهعم ترجاه .نايفس ىبأ تنب ةبيبح
 'عنصب راشأ نم لوأ تناكو .ةشبحلا

 نم لئاوألا باتك ىف ءاسنلل شعنلا

 79//ةبيش ىلأ نبا: ركب ىبأ فنصم

 ىف ريلادبع نبا رمعوبأ ظفاحلا هبنو -
 اهنيب طلخلا مهو ىلع باعيتسالاب اهتمجرت .

 ةماسأ مأو ءديبع نب - نميأ مأ ةكرب نيبو
 - 6 هللا لوسر ٌبح ةثراح نب ديز نب

 ةنضاحو .بلطملادبع نب هقادبع ةالوم
 ا لكك ىفطصملا هدلو
 ةينذملا ةيعباتلا و١7 :كلام نب سنأ تنب
 (خ) هنع هللا ئضر اهوبأ اهنع ثدح

 ةيراصنألا ةبتع نب فاسي نب بيبخ تنب

 ما

 ةنيما

 ع

 ةسينئا

 اهنع ثدح .ةياورو .ةبحص اهلا .ةيجرزخلا

 نمحر لا دبع نب بيبخ اهيخأ نبا
 1806 :(س) بيبخ نب

 (ب)

 نب هللادبع مأ .بلطملا نب ثراحلا تنب « ةنيحب »

 كلام اهجوزلو اهل .اهيلإ .ايوسنم .ةنيحب



 ءاسنلا : مالعألا ليلد | ملا

 هقا دبع امهنيالو .ىدزألا بشقلا نب
 3199 : ةبحص

 ةيعجشألا ةيساورلا/قشاو تنب «عٌوُرَي»
 اهجوز اهنع ىفوت .ةيباحصلا .ةيبالكلا
 مسي لو ىعجشألا ةرم نب لاله ىباحصلا
 لثمب 6 ىبنلا اه ىضقف .ءاقادص امل

 51١ : ..اهموق ءاسن قادص

 ىبتلا ىلع تدفو «ةيركبلا هقا دبع تنب ةّيِهْي»

 اعدف .لئاو نب ركب ىنب نم اهموق عم ديك
 67 :مهيف اهل هقا كرايف ءاهدلولو ال

 .ناوفصو لهسو ليهس ةباحصلا مأ «ءاضيبلا»

 ىلإ نيب وسنم .ىرهفلا ةعيبر نب بهو ىني
 خلا : مهمأ

005 
 ميرحت ثيدح ىف ,ةامسم ريغ «بهو تنب ةميت»

 نب نمحرلادبع لوألا اهجوز ىلإ اهتدوع
 نم اهقالط دعب .ىظرقلا اطاب نب ريِبْزلا
 لخدي نأ لبق ىظرقلا لأومّس نب ةعافر
 اهمسا ىف ليقو (ًاطوملا) ىف اهثيدح .اهب
 517 :كلذ ريغ

 اهالومو ,ةيحمجلا فلخ نيب ةيمأ تنب'ةمأوتلا»
 3517 117 :ناهين حلاص ىبأ نب حلاص

 (ج)

 :(51) ىراصنألا هللا ديع نب رياج ةمع

 - ةيراصنألا مارح نب ورمع تنب ةمطاف

 ىدفاولا اهامسو .اهمساب .ةروكذم ريغ
 ادنه

 نب بلطملا دبع نب ءبلاط ىبأ تنب ةنامج» .
 عم - 6؟م :ةيمشاحملا ةيشرقلا « مشاه

 ةوخإلا ىف ءبلاط ىبأ ىنب / اهتوخإ
 ةاورلا ةباحصلا

 اهمأ نع دواد ابأ تثدح «ةليق تنبأ بدنج مأ» :

 تنب ةليقع اهمأ نع رباج تنب ةديوس

 نب رمسأ اهيبأ نع سرضم نب رمسأ

 د١ وى ىبنلا نع سرضم

 ,ةيقلطصملا رارض ىبأ نب/ثراحلا تنب ةيريوج

 اه 035 - .اهنع هقا ىضر نينمؤملا مأ

 7//(ع)

 )حر

 . ىنب نم .كلام تنب/ةتبح نب دعس مأ «ةتبح»

 دعس ءاهنيا اهيلإ بسن .ءفوع نب ورمع
 فيلح .ىلجبلا ةيواعم نب ريحب نب
 51٠ :ىضاقلا فسوي ىبأ دج «راصنألا

 «بلطملا دبع نب سابعلا تنب ءبيبح مأ»
 ةباحصلا ةوخإلا ىف - ةيمشالا ةيشرقلا
 078 :بلطملا دبع نب سابعلا ءاتبأ نم

 برح .نب نايفس ىبأ تنب' ةلمر ةبيبح مأ

 ةرجاهم نم نينمؤملا مأ ,ةيومألا ةيشرقلا
 نب هللا ديبع اهجوز عم ترجاه .ةشيحلا

 نع دتراو اهقرافف ىدسألا شحج

 , ىف و ىفطصملا لسرأف .مالسإلا
 ت45 //38١ (ع) هغغ- .اهجاوز

 ادع ىحح

 ةبيبر «ةيدسألا شحج نب هتلاديبع تنب ةبيبح»

 تور..ةشبحلا ىف تدلو .َِك هقا لوسر

 نينمؤملا مأ اهتمع نعو «ةبيبح مأ اهمأ نع

 ةيباحصلا اهنعو ءشحج تني بنيز

 هللا ىضر ةملس ما تنب بتيز ةبيبرلا
 "44 587 581//(ق س تام) نهنع

 .نيرحبلاب ىلوُدَع نم - ةيلوّدَعلا/«ةنسح»



 ماله ءاسنلا : مالعألا ليلد

 بيبح نب رمعمل ةالوم تناك ةيباحص

 اهجوز عم ةشبحلا ىلإ ترجاهو .ىحمجلا

 دلاخ اههانباو .ىحمجلا رمعم نب نايفس
 ىباحصلا امأو نارجاهم نايباحص ةدانجو
 ىفف .عاطملا نب هتادبع نب ليبحرش
 .ءاهيلإ بسنف هتنبت اهنأ باعيتسالاب. ةياور
 ةدانجو دلاخ وخأ .اهنبا هنأ ةياور ىفو

 5179 :امهمأل

 ةيراضنألا «كلام نب سنأ تنب ةصفحو» '

 ةاورلا نيعباتلا اهتاوخإ ىف ةيندملا ,ةيعباتلا

 ,68ا١ :هنع هللا ىضر سنأ مهيبأ نع
 ناو

 مأ ,ةيعباتلا ةيراصنألا/«نيريس تنب ةصفح»
 .نيعباتلا ءاسن هقفأ نم .ةيرصبلا ليذهلا

 ةيطع مأو سنأ اهالوم نع تور

 اهتعو ءامهنع هتا ىضر - ةيراصنألا

 .نيعباتلا نم مالعأ ىف ةداتقو دمحم اهوخأ

 مالا ,م7١ :ةتسلا بتكلا ىف اهثيدح

 ْ 1 نرخ

 مأ ,ةيودعلا/باطنخلا نب رمع تنب :ةصفح»

 اهنع ىور ءاهنع هللا ىضر ةظفاحلا نينمؤملا

 ةزمح هنباو ءرمع نب هللا دبع اهوخأ
 دوعسم نب ديبع ىبأ تنب ةيفص هتجوزو

 "ففي ,28-//(ع) ه غ١ - ةيفقثلا

 ٠ نب بلطملا دبع نب ريبّرلا تنب مكحلا مأ»

 ةوخإلا ىف ,ةيمشاملا ةيشرقلا .مشاه

 بلطملادبع نب ريبّرلا ىنب :ةاورلا ةباحصلا

 120 ةهكهنم
 ,«ىندملا حابَر ّنب لالب مأ .ةيباحصلا ةمامت»

 ةباحصلا نم .اهيلإ بسن لك ىبنلا نذؤم
 3179 : ىلاعت هللا ليبس ىف اويذغ نيذلا

 تخأ ةيدسألا بائر نب/شحج ثنب ةنمح»

 ريمع نب بعصم اهجوزت ءبنيز نينمؤملا مأ
 .دحا ءادهش نمو ةنيدملا ىرقم ىشرقلا

 دحأ هتاديبع نبةحلط اهيلع فلخف

 دمحمو نارمع هينبا مأ ىهو .ةرشعلا

 37٠١ :(ىف تد خب) داجسلا

 نب ىلع مامإلا نب دمحم مشاقلا ىبأ مأ ,ةيفنحلا»
 تنب ةلوخ/ .مهنع هللا ىضر بلاط ىبأ

 ىنب نم ةيركبلا ةيفنحلا سيق نب رفعج
 ىركبلا بعص نب ميجل نب ةفينح

 بورح ىف مهيبس نم لاقيو - ىلئاولا
 317٠١ :ةماميلاب ةدرلا

 خر

 سيمغ تتب ءايسأ - (7/7)//« ةيمعثخلا »

 ىزعلا دبع نب دسأ نب/«دليوخ تنب .ةجحيدخ »

 نينمؤملا مأ .ةيدسألا ةيشرقلا ىصق نب

 ىفطصملا اهجوز ريزوو قافتاب ىلوألا
 هللا دبعو مساقلا :هتانبو هينبا مأو دك

 اهجوزت .ةمطافو موثلك مأو ةيفقرو بنيزو

 .ةنس ةرشع سمخب ثعبملا لبق

 ثعبملا نم رشع ةنس نزحلا ماع تيفوت
 7 777//غ91/ :نينس ثالثب ةرجحلا لبق

 نب ريشبل ثلاثلا دجلا مأ ,ةيصاصخلا»
 نياب روهشملا قاحصلا ىسودسلا/دبعم

 ىه ليقو 11١ :اهيلإ ةبسن .ةيصاصخلا
 همأ

 فرح ىف «ةيفنحلا سيق نب رفعج تنب/ةلوخ»

 ش ةيفنحلا/ ءاحلا

 ,ةيباحصلا ةيلعث تني/ةليوخ اهيف لاقيو/ةلوخ

 - /11؟//(د) ةيجرزخلا ةيراصنألا
 سوأ اهجوز ىف 6 هللا لوسر تلداجأ



 ءاسنلا : مالعألا ليلد مالك

 | ننس ىف اهثيدح .اهنم هراهظو تماصلا نب

 .دواد ىبأ

 نسحلا مأ/ ةملس مأ نينمؤملا مأ ةالوم ةريخ

 (4 م) ديعس هقيقشو ىرصبلا

 (د)

 :لاقيو -_- ةميجه .ىرغصلا .ءادردلا مأ»

 ةيعباتلا ,ةيباصولا ّىَبُح تنب /ةميهج
 51 (ع) .ةيقشمدلا ةظفاحلا ةهيقفلا

 رز

 ,ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص دمحم تنب ,ةيقر»

 تاذو ءنيرونلا ىذ نافع نب نامثع جوز

 ءردب موي اهنع هللا ىضر تيفوت .نيترجه
 هلا ىضر .موثلك مأ اهتخأ نامثع جوزتف

 51759 :اعيمج مهنع

 مأ :«ةيومألا برح نب نايفس ىبأ تنب ةلمر»

 اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ .ةبيبح
 ةيساَرِفلا روع نب رماع تني/نامور مأ»

 هتنبا مأو ركب ىبأ قيدصلا جوز .ةينانكلا

 اهقيقشو .نينمؤملا ما ةشئاع ةديسلا

 ةايح ىف تتام .ركب ىبأ نب نمحرلادبع
 ه9 ,١0؟ :(خ) كك ىفطصملا

 زر

 نب بلطملا دبع نب/ريبزلا تنب .ريبزلا مأ

 اهتوخإ ىف - ةيمشاهلا ةيشرقلا .مشاه
 014 :ةاورلا ةباحصلا

 ,ةيفصو هزمح قيقش بلطملا دبع تنب ريبزلا مأ

 ةمع -ةيرهزلا بهو تنب ةلاه مهما -

 ةاورلا ةباحصلا اهتوخإ ىف عي ىفطصملا
 ش هك

 ةيشرقلا بائر نب/شحج تنب بنيز»
 تنب ةميمأ» اهمأ/« نينمؤملا مأ ,ةيدسألا

 اهجوز كك ىفطصملا ةمع «بلطملا دبع
 ىبلكلا ةثراح نب ديز ىنبتلاب هنباو هالوم

 .ديز اهقلطو ىنبتلا مالسإلا لطبأ ايلف
 .ىحولا نم رمأب .ىفطصملا اهجوزت
 تيفوت .هب اقاحل هئاسن عرسا تناكو

 :(ع) نيرشع ةنس ابهنع هل ىضر

 ىعابر ثيدح 185 -

 اهجاوز 77 اعوفرم اهنع تايباحصلا

1 
 نينمؤملامأ «ةيرماعلا ةيلالهلا ةهّرخ تنب بنيز»

 هللا ىضر اهتافو 777// :نيكاسملا مأو

 للك ىفطصملا اهجوز لبق اهنع

 دسألا دبع هللا دبع ةملس ىبأ تنب بتيز»

 ةيباحصلا كك ىفطصملا ةبيبر ةيموزخملا

 تاهمأ نعو ىبنلا نع تور ةهيقفلا
 ' بنيزو ةشئاعو ةملس مأ اهمأ :نينمؤملا

 اهرمع لاط .ةبيبح مأو شحج تنب
 - 545// :(ع) نيعبسلا دعب تيفوتو

 تايباحصلا ىعابر ثيدح 5

 تانب ىربك «هللا دبع نب دمحم تنب بنيز»

 .ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىفطصملا
 نبعيبرلا نب صاعلاىبأ جوزو

 ةلاه اهتلاخ نبا ء.سمشدبع نب ىزعلادبع

 71748 :دليوخ تنب

 نسحلا نب نمحر لادبع 'مساقلا ىنأ تنب بنيز»
 ةيروباسينلا ةيرعشلا .ديؤملا مأ .ىرعشلا
 .حالصلا نبا خويش نم ,ةدنسملا ةهيقفلا
 - 014) لاع دانسإ اهتومب عطقنا
 مم: (ه 06



 مالا 1 ْ مءاسنلا : مالعألا ليلد

مره سس لااا
 ما 

 (س)

 اهنع ىفوت .ثراحلا تنب/ةيملسألا ةعيبس»

 - نييردبلا نم - ةلوخ نب دعس اهجوز >>

 دعب تعضوف .عضولا كشو ىلع ىهو

 ىف اهثيدح ءاهتدع تضقناف لايلب هتافو
 أطوملا ىف .اعوفرم ءاهتدع ءاضقنا

 نباو ىئاسنلاو دواد ىبأ ننسو نيححصلاو

 ةباحصلا نم ءاهقف اهنع هاور .هجام

 34١ :نيعباتلاو

 - ةنيكس نبا باهولا دبع ةدج .ةنيكس»
 ١ نيدمحأوبأ ءايضلا 14١ :اهيلإ ايوسنم

 اهخيش ىدادغبلا ىلع روصنم ىبأ نيمألا

 +89 :(ه 5.69 مه19)

 ةيباحصلا - (188) «ةيلهشألا ةملس مأ»

 نكسلا نب ديزي تنب ءاسأ ءاسنلا ةبيطخ >>

 .(س خب) ةيراصنألا

 مأ ,ةيموزخملا ةيشرقلا ةيمأ ىبأ تنب ةملس مأ»

 نب بكرلا داز ةيمأ ىلا تنب دنه/نينمؤملا

 ىفطصملا اهيلع فلخ .ىموزخملا ةريغملا

 ىباحصلا ديهشلا اهجوز ةافو دعب كك
 دسألا دبع نب هللا دبع ةملس ىبأ ليلجلا

 ابيبر ءبنيزو رمع هنم اهو - ىموزخملا

 تناكو .مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا

 ه 04 ةنس ةافو نينمؤملا تاهمأ رخآ

 ةياحصلا نم ريثك اهنع ىوري (ع)
 ديناسألا حصأ ١66 نيعباتلا ظافحو

 الكل ال١ الا / تا 29 ءابنغ

 دهشتسا نم لوأ .«رساي ني/رامع مأ ةيمس »

 ءرساي لآ اهيوذلو 711//مالسإلا ىف

 بيذعتلا ىلع ريبصلا ق ةدوهشم فقاوم

 شيرق ةاغط نم

 نب سمش دبع نب سيق نب/« ةعمز تنب ةدوسو»

 تاذ نينمؤملا مأ .ةيرماعلا ةيشرقلا ّدُو دبع

 اهجوز :توم دعب كي اهجوزت نيترجه

 .ىشرقلا ىرماعلا ورمع نب ناركسلا

 ةديسلا ةافو دعب هجاوزأ ىلوأ تناكف

 ةديسلا تيفوت ءاهنع هللا ىضر .ةحيدخ

 777//:( س د خ) رمع ةفالخ ىف ةدوس

 عم .ةيرصبلا ةيعباتلا/« ني ريس تنب ةدوس»

 :ةاورلا نيعباتلا ةوخإلا ىف نيريس ءانبأ

 هالو

 (ص)

 ةيباحص/«ىملسلا لطعملا نب ناوفص ةأرما»

 ىلإ اهنم اهجوز ىوكش ىف .ةامسم ريغ
 ".٠7 : لكي هللا لوسر

 ريضتلا ىنب ديس بطخأ نب «ٌّىَيُح تنب ةيفص»

 نينمؤملا مأ ناجحلا ىلامش دوهب نم

 رسك دعب هسفنل لَك هللا لوسر اهافصتسا

 اهقتع لعجو ءربيخ ةازغ ىف ريضنلا ىبب

 ,7؟// :(ع) ه 6. - اهقادص

 مكحلا مأ « بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةيفص»

 6؟١ :ةاورلا اهتوخإ ىف ةيمشاه لا

 ةمع «ةيمشاطلا بلطملا دبع تنب ةيفص»

 ةباحصلا ةوخإلا ىف - لك ىفطضملا

 ةيرهزلا ةلاه تنب/ 874 ,891/ :ةاورلا

 مأو .ىدسألا دليوخ نب ماوعلا جوزو

 ,ِلَك ىبنلا ىراوح ماوعلا نب ريبزلا
 .ةماميلا موي ديهشلا ماوعلا نب بئاسلاو



 ءاسنلا : مالعألا ليلد ش نيل

 (ض)

 نب//«بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض»
 :ةيمشاحلا ةيشرقلا فانم دبع نب مشاه
 ىنب عم دوسألا نب دادقملا جوز 04

 ىهو ءةاورلا ةباحصلا ةوخإلا ىف .ريبزلا
 تنب ةميرك مأو .لوألا نيرجاهملا نم
 .(ق س د) .دادقملا

 (ع)

 نينمؤملا مأ .قيدصلا ركب ىبأ تنب ةشئاع»

 .ةظفاحلا ةهيقفلا/.قيدصلا تنب ةقيدصلا
 .ةتسلا بتكلا ىف فولألا باحصأ نم

 رابكو ةباحصلا نم ريثك اهنع ىور
 ةباحصلا رباكأل اعجرم تناكو .نيعباتلا
 - ١60 :(ع) ه هال - ةنسلاو هقفلا ىف
 ءاهاهوأو اهتع ديناسألا حصأ اوال 05
 لححا ىسل. لا لكم الكاك للام

 كفإلا ثيدح 507 970
 ,غ4لل ,2ا/6 ,أالا ,451ا/ قلعه .ةءاربلاو
 اهوخإ ىف هاله ,هالو 0٠١, .2ةجخ

 نالءا/ ال ه//"ه7 ,ةاورلا ةباحصلا

 7٠ ,نينمؤملا تاهمأ ىف ل”
 ةيشرقلا/ صاقو ىبأ نب دعس تنب ةشئاع»

 اهيبأ نع تور ةيعباتلا ةيندملا ,ةيرهزلا
 نم انس تأر اهنإ ليق ةرشعلا دحأ دعس
 ةباحص ابهنع ىورو/نينمؤملا تاهمإ
 1215 :(س ت اد خ) - رابك نوعباتو

 ٠ نيعباتلا اهتوخإ ىف ١
 ,ةيميتلا/ « هللاديبع نب ةحلط تنب ةشئاع»

 تنب موثلك مأ تنب ةيندملا نارمع مأ ٠

 اهتلاخ نع تور .قيدصلا ركب ىبأ

 اهنع ىورو نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا
 ىف- م١٠ :(ع) ةحلط ىنب نم ددع

 ' .ةاوزلا نيعباتلا اهتوخإ
 ىبنلا تكردأ .ةيباحص «قيسودلا هقادبع مأ»

 باهش نبا اهنع ىورو .هنع تورو يك

 ٠١06 :ىرهزلا

 ىبأ/ىزنعلا ةعيبر نب رماع نب هقادبع مأ»
 41١ :شيرق فيلح ىندملا دمحم

 نب نابح مأ/مهس نب ديعس تنب ةبالق/ةقرعلا »

 ايوسنم .ةقرعلا نب نابح وهو ءسيق
 هنع هللا ىضر ذاعم نب دعس ىمار .اهيلإ
 ءكجس :قدنخلا موي

 نب بعك تنب ةبيسن/ ,ةيراصنألا ةيطع مأ

 - ةيراجنلا ةيجرزخلا لوذبم نب ورمع

 باحصأ نم اهمساو اهتيتكب ةفورعم
 .دوهشم دخأ موي اهؤالبو ,ىربكلا ةعيبلا

 :(ع) ذيلولا نب دلاخ عم ةماميلا تدهشو
18 ْ 

 ,ةيرذعلا كلام تنب/«ةورع ةيحاص ءءارفع »

 ىرذعلا رعاشلا مازج نب ةورع ةبيبح
 0174 :روهشملا

 ةبلعث نب ديبع تنب/ءارفع ىنب مأ ,ءارفع»

 .ىراجنلا ىجرزخلا .ىراصنألا

 ذوعمو ذاعم :ةعبسلا نييردبلا ةباحصلا مأ
 ؛ىراصتألا ةعافر نب ثراحلا ءانبأ فوعو

 ريكبلا ءانبأ .رماعو لقاعو .دلاخو سايإو

  فيلح ءىثيللا بشان نب ليلاي دبع نب
 516 0178 :ىدع ىنب

 / .ءاهقفلا ةناحير .ةيلع نبا ليعامسا مأ .ةيلع

 .ىدسألا مسقم نب ميهاربإ قاحسا ىبأ



 اذ ءاستلا : مالعألا ليلد

 كمال اا

 ,ةناحيرلا ؛ليعامسا هيدلو مأو .مهالوم

 11١". :ظافحلا تاقث نم ,ىعبر هيخأو

 ةرارز نب دعس نب / نمحر لادبع تنب ةرْمَع»

 ءاسن ةديس .ةيندملا ةهيقفلا ةيراصنألا

 ةديسلا ىف تايثألا تاقثلا نمو نيعباتلا

 مأو ةملس مأ نعو اهنع تور :ةشئاع .

 اهنبا اهنع ىورو نهنع هللا ىضر ةبيبح

 اهوخأو .ةثراح هنباو ءلاجرلا وبأ

 هنباو ىراصتألا نمحر لا دبع نب دمحم

 مالعأ نم ةرثك ىف ,نمحر لا دبع نب ىيحي
 26١85 :(ع) ةئاملا لبق تيفوت - نيعباتلا

 1 0١7

 ىف :ةيرصبلا ةعباتلا «نيريس تنب ةرمع»
 :ةاورلا نيعباتلا ءنيريس ىنب اهتوخإ

 مث

 نب ماشه نب لهج ىبَأ تنب ةيريوج (ءاروعلا)

 نا اهموق دارا ىتلا ةيموزخملا ةريغملا

 هل هركف بلاط ىبأ نب ىلع نم اهوجوزي

 هللا لوسر تنب نيب عمجي نأ ىفطصملا
 ديسأ نب باتَع اهجوزتف/.لهج ىبأ تنبو

 نب نمحرلا ديع هل تدلوف ىومألا

 .121 :شيرق بوسعي ,باتع

 (ف)

 نب بلاط ىبأ تنب .؛؟زاه مأ ةتخافو»

 ىهو .ةيشرقلا ةيمشاملا بلطملا دبع

 ةباحصلا اهتوخإ ىف - رهشأ اهتينكب

 .677 :(ع) ةاورلا

 ةوخإلا ىف «ىرثخلا ديعس ىبأ تخأ .ةعرافلا»

 ,ةعيرف اه لاقيو / 017 :ةاورلا ةباحصلا

 .ةيباحصلا .ةيردخلا نانس نب كلام تنبا

 أطوملا ىف اهثيدح .ناوضرلا ةعيب تدهش

 ش .(ع) ةعبرألا نئسلا بتكو

 ةيشرقلا دلاخ نب /سيق تنب ةمطاف»

 نم /كاحضلا تخأ «ةيرهفلا

 اهقالط ىف روكذملا .تايلوألا تارجاهملا

 . .514 :ةريغملا نب صفح نب ورمع وبأ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا دمحم تنب ةمطاف»

 هتانب ىرغص .ءارهزلا اهيبأ مأ /«ملسو

 " ءبلاط ىبأ نب ىلع جوز .نهنع هللا ىضر

 ءنيطبسلا نيسحلاو نسحلا هينب مأو

 مشاه ىنب ةليقع بنيز ةديسلا اهتقيقشو

 تيب لآ نم ةرهاطلا ةيرذلا اهينب ىفو

 ىلص اهيبأب اهنع ها ىضر تقحل .ةوبنلا

 ةنسلا ىف ءرهشا دعب ملسو هيلع هقا

 0 // (ع) ةرشع ةيداحلا

 ىف ءبلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا تنب ةمطاف»

 ,ىولعلا ايطايط نبا فيرشلل هيلإ دنس
 .061 :اقسن هئابآ نم ةتس نع

 ' ني ليفت نب /«باطخلا تنب ةمطاف»

 رمع اهيوخأ عم - ةيودعلا ىزعلا دبع
 نم 80! ةاورلا ةباحصلا ىف ديزو

 نب ديعس اهجوز عم مالساإلا ىلإ نيقياسلا

 .ةرشعلا دحأ ىودعلا ليفن نب ديز

 روهشم .رمع اهيخأ مالسإ ىف اهربخو

 1 .(ع)

 (ق)

 عدجألا نب قورسم ةأرمآ و رمع تتنب ريمق »

 نع تثدح - 09 :«نادمملا»



 : ءاسنلا : مالعألا ليلد مهل

 اهنعو - نيعباتلا رابك نم - اهجوز
 .(ق) ىبعشلا

 رجاهم» اهب فرع ,ةبوسنم ريغ - «سيق مأ»
 .هنع هللا ىضر ءرمع ثيدح ىف «سيق مأ

 لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ» :اعوفرم
 -: 598 // ثيدحلا «ىوت ام ءىرما

 (ك)

 ىنب اهتوخإ عم ,ةيرصبلا «نيريس تنب ةيرك»
 6١, :ةاورلا نيعباتلا ةوخإلا ىف نيريس

 كولا

 (م)

 ءايهصلا مأ .هللا دبع تنب «ةيودعلا ةَداَعم»
 :(ع) ةدباعلا ةثدحملا ةيعباتلا ةيرصبلا
0 

 دلاخ تنب ةكتاع / «ةيعازخلا دبعم مأ»
 اهتفص هيفو روهشم ةرجهلا ىف اهثيدح
 :(قف) ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل

 عم ,ةيموزخملا ,هللا دبع تنب ةكتاع ,موتكم مأ» ١
 ةدئاز نب هه دبع نب ورمع .موتكم اهنبا

 "ىف 566 :امهتع هللا ىضر .ىمعألا

 |. 2  .مهتاهمأ ىلإ نيبوسنملا
 :ليقو ءرباج تنب /«ةيمأ نب لْعَي مأ .ةينم»

 نب نزام ىنب نم «ةبتع تخأ ,ناوزغ تنب

 ناوفص وبأ .ىلعي اهنباو .ىملسلا روصنم
 :ةتسلا لاجرو حتفلا ةملسم نم .ىكملا
 ل

 نم(77/4)ةيرعشلا مساقلا ىبأ تنب .ديؤملا مأ»

 ىبأ تنب بنيز :ىف :حالصلا نبا خويش

 .ةيروبانسينلا نمحر لادبع. مساقلا

 نينمؤملا مأ .نزح نب / ثراحلا تنب ةنوميم»
 ىهو .سابع نبا ةلاخ .ةيرماعلا ةيلالغا

 اهتع ىور .ِلَك ىبنلل اهسفن تبهو ىتلا

 سابع نبا :(تانمؤملا اهتاوخأ) ءانبأ
 نمحرلا دبعو .داطا نب دادش نب هّللادبعو

 .ةبدن :اهيلاومو .ىلالطا بئاسلا نب

 ىف ؛بيركو راسي انبا بئاسلاو ءاطعو
 :(ع) ه١0ةنس فرسب تيفوت .نيرخآ

 ١

 (ن)

 ةيطع مأ < (378) «بعك تنب ةبيسن»
 .ةيراصنألا

 ىهوأ ىف - ةيعباتلا /ةيدتكلا نامعنلا مأ»
 نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا نع ديناسألا
 .6١ا!/ :اهنع هللا ىضر

 (ه)

 :بسني اهيلإو ,ةملس ني ميهأ ريإ مأ ,ةساره»

 ْ ف
 هلا ىلص ىبنلا مع بلاط ىبأ تنب ءىناه مأ»

 ف ليقو ,ةتخاف خ (60590) : ملسو هيلع



 م

01 

 57١. :نوحيج لمآ

 37١. :ناتسربط لمآ

 // 05548 :مويلاو ليجلا .غ360 دحأ (لهأ)

 اة

 0181 : ناجيبرذأ

 644 62 ,ها"ه 6419 م٠" :ناهبصأ

0 0 

 .3017 ,316 :ةيقيرفا

 .564 :ةيكاطتأ

 . (ب)

 .317/ :ادجاي

 :ةيدابلا 6٠6.

 914 // 5449 :نيرحبلا

 ,078 9178 ,غ9/ :ردب (لهأ) :ىربكلا رب

 د لا ىالاإل لزتم 14
 9/٠١. //دعوملا ,ىرغصلا ردب

 .560.060 :ةقرب

 م1١ مكك م3١ 6١75 ه.ع:ةرصبلا

 ت01 تعال مع مالكا

 تلال معك لل لولا لكك 345 :دادغب

 //114 تكلل تدر تم“ تا 5

 كوك

 همك

 نادلبلاو نكامألا سرهف

 الا : عيقبلا

 .57 :مارحلا تيبلا

 هور // : سدقملا تيب

 00 : ثو ريب

 هم

 10 : قهيب

 (ت)

 77 // ةوزغلا 255 ,44ه : كويت

 4م 101 :ذدمرت

 (ج)

 :ةدجب ةنيدملا لحاس نم نفسلا أفرم /راجلا

3 

 .0814 ,6ا/8 :دادغبب روصتملا عماج

 .114 :ةفوكلاب مز رع ةنابج

 61١. :ةفحجلا

30 ْ 

 .ةريزجلا لهأ 37١ ,006 :ةريزجلا

 .غ717 // :نيرحبلا نم ءاثاَوُج

 .الاثا* // :ةنيهج - ضرأ

 (ح)

 ,الا*"غ ءالا" ١ ل19 // ةشبحلا ضرأ :ةشبحلا

 اا اسم



 ءاسنلا : مالعألا ليلد هما
7 

 .56ا/ مهلك ,ه6٠١0 ,.١6؟ :زاجحلا

 ةعيب 540 اهموي .055 678 :ةيبيدحلا

 ش 77١ //اهب ناوضرلا
 16 :رغثلا ىف ةنيدم .ثذدحلا .

 .37؟0 :ةئثيدحلا

 .504 :َناَّرَح

 ./70 // ةضايب ىنب ةرح

 .187 // 28494 :بلح

 :ناولخ 6٠7.

 :صمح 6١05.

 ./لا4 ال١17 // 6١4 :نينخ (موي)

 .60؟8 :ةريحلا

 «خ)
 لله مالو لا ءاهروُك ١65 :ناسارخ

 .اهلهأ 6 ١/0
 ةافو اهب - 50١ :دنقرمسب ةيرق .كنتّرخ

 ش .ىراخبلا مامإلا
 ال //الل مرح ال4 :قدتخلا

 .نيشلا فرح ىف : ةكمب زوخلا بعش
 ./8/ ,ا/ا0 .قازغلا 717 // 858 :ربيخ

 (ذ ءد)

 .؟64 :ةنيدملاب ,هنع هللا ىضر .نامثع راد
 50م4 ,"5117/ ,6805 :قشمد
 1١/. // لدتجلا ةمود

 2 ,0؟ :مجامجلا ريد

 .(س) ىف :لسالسلا تاذ

 (زءر)

 ١+.6. :ةلمرلا ةدامر

 6-6 :مْرَمُر

 ( ش . س)

 .547 :ناتسجس

 ل١1 // لسالسلا تاذ

 .915 // ةنيدملاب ماس / ةمّلِس ىنب لزانم
 .ص :ىف (119) دغص ةكس

 10١. :دنقرمس

 107 : سل دنأألاب ةبطاش

 هلهأ ١ كال مءع محا الا :ماشلا

 5 تح

 ./19 // 6764 6١09. :ةرجشلا
 .176 :ةكمب زوخلا بعش

 50١. :دادغبب ةيزنيوشلا

 (ظط. ص 3 ص)

 .3519 :دغص ةكس

 0١5. :قشمد ءاعنص

 117 :نميلا ءاعنص

 ./17؟ // فئاطلا

 (ع)

 .164 5575 ,2؟7؟ :قارعلا

 .399 ,496 :ةفرع .14مه :تافرع

 2178 :رصم شيرع



 مى ءاسنلا : مالعألا ليلد

 .الا+ // ةبقعلا

 .,19 :فوع ىنب لزانم

 (قء. ف)

 .504 :تارفلا

 .0١0غ .: نيطسلف

 .اله5 // ال9١: // :ةلبقلا

 : وهو .ناتلبقلا

 0 ,نيتلبقلا دجسم

 دجسم 2 7١9 // ةنيدملاب ةملس ىنب دجسم

 .,/؟١٠ نيتلبقلا

 . .لاث ,ةبطرق

 .0ا/” :ةينيطنطسقلا

 .618 :ناوريقلا

 .؟60 :ةسردملا / ةرهاقلاب ,ةيلماكلا

 .الاثإل الا ١ ءالا . ىإلا١ // ةبعكلا

 ,496 اهديناسأ ىهوأو حصأ ىف ١61 :ةفوكلا

 للكع تكأك قلك ها“ صحلا؟' مء.ع

 ةكك١1 04

 (م)

 .77 :دادغب نم مرح

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنيدم .ةرونملا ةنيدملا

 كال كلل لكم لال نكات :ملسو

 6٠٠١ 449 4294 ءاهلحأ قع كاخ

 .015 .ةعبسلا اهزاهقف 0 015.0١5
 44 115 ,ةنيدملا خويش 4
 .٠ ,ا-١ ,سيق مأ رجاهم 198 // "0

 ةعمج لوأ /74 ,الا*“ ال١٠ .ةرجملا

 ةيرك ظفر .ىوبنلا دجسملاب ةنيدملاب

 .اهفارطأو ةنيدملا 718 ,الاا/ الا“

 .297 38م :ورم

 .054 :ناجهاشلا ورم

 .ةاثل :ةفلدزملا

 71١. // ءام ءعيسيرملا

 // ةنيدملا فارطأب ءفوع نب ملاس ىنب دجسم
 لكك الام

 ال4١ // نيرحبلاب اثاوجب سيقلا دبع دجسم

 .ل١٠ // ةملس ىنب دجسم) نيتلبقلا دجسم

 .7/101 ,ا9/753 // فوع نب ورمع ىنب دجسم

 ل11١ // ةنيدملاب ,ىوينلا دجسملا

 .لا7 215 // ملسو هيلع هللا ىلص هتكاسم

 07 0/4 1233 24 ال لالا :رصم

 الك تال تمحو "ك7

 2,444 444 ,251/ 756 ,7غ١ :ةمركملا ةكم

 كلم تم“ محلك ىفلال م. قدح

 // 31١ 344 307١ ءاهب زوخلا بعش
 ءالا١٠ ءابنم ةرجحلا /19 ,الاو 3+

 اللا الام ال1 الا“ ءاهحتف 1

 ش سيجا نيل

 .ال717 :هتؤم

 .01/5 :رصمب ةلحم .فقوملا

 (ىاءو ..ه)

 .916 // تيبنلا مْرَه

 .356 // 53١ طساو

 617١ :كومريلا

 :ةماميلا 6٠6.

 .اهلهأ 707١ 337 :نميلا



 بتكلا ليلد

 نساحملاو ةمدقملا ىنتتم ىف

)1 

 .بتاكلا ردب نب نيسحلا نب دمحم "87 :(ىدادغبلا رفعج' ىبأل ةزاجإلا)
 ىدهم نب دمحأ نب رمع نب ىلع نسحلا ىبأ / 7358 :(ىطقرادلل (أطوملا ف تسيل ىتلا كلام ثيداحأ)

 : .ه7860:- ىدادغبلا

 مزح نب ديعس نب دمحأ نب ىلع دمحم ىبأل ماكحألا لوصأ ىت ماكحإلا / 775 :(مزح نبال ماكحألا)

 .ه 1407 - رهاظلا لهأ هيقف .ىبطرقلا ىسلدنألا

 ىذمرتلا عماج طن ىلع - +١4 :(ىسوطلا ىلع ىبأل .ثيدحلا ىف .ماكحألا)

 ه١7؟ - قاسارخلا رصن نب ىلع نب نسحلا /

 نب دمحم .ىسدقملا هللا دبع ىبأ .نيدلا ءايض / 287 :(ىينحلا هقفلا ىف .ءايضلل ماكحألا)
 .ه54 - هيقفلا ظفاحلا ىدعسلا دمحأ نب دحاولا دبع

 ىرصملا نامثع ىبأ .مهالوم .ىراصنألا ريَفَع نب ريثك نب ديعس / 6445 :(ريفع نب ديعسل .رابخألا)
 * .(سدق مخ) ه117 - هباسنلا ىابخألا هيقفلا اهيضاق

 .نايعألاو كولملا نم برغملا دالب رئاس ىفو اهيف نميف / .078 (دادش نبال ؛ناوريقلا رابخأ)
 .ه١٠0 - ىجاهنصلا ميت نب دادش نب زيزعلا دبع نيدلا زعل

 ه86 - ىدادغبلا رمع نب ىلع نسحلا ىنأ / ىنطقرادلل :(ىسنو ثدح نم رابخأ)
 .ه 138 - تباث نب ىلع نب دمحأ ركب ىبأ ىدادغبلا /بيطخللو

 - ىبلطملا سيردإ نب دمحم هللا دبع ىبأ مامإلا / ."-8 // اال :(ىعفاشلل ثيدحلا فالتخا)
 ه6

 هالال :(ةاورلاو ءاملعلا نم تاوخألاو ةوخإلا)

 ه8 - ىرصبلا رفعج نب هللا دبع نب ىلع نسحلا ىبأ / ىنيدملا نبيا ىلعل

 ها. - ىئاسنلا نمحرلا دبع ىبأو

 ده جارسلا سابعلا ىبأو

 اهما575 تت ميركلا دبع دعس ىبأ / م" / :(ىاعمسلل ءالمإلا بدأ)

 / ىلوصألا هيقفلا ىعفاشلا دمحم نب ىلع نسحلا ىبأ / .55 :(ىدرواملل .نيدلاو ايندلا بدأ)

 هغ١6 تت

 مهع



 هدم 1 ءاسنلا :مالعألا ليلد ٠
 مم سس ياا

 - ىناسملتلا هللا دبع ىبأ ءقوزرم نب دمحم نب دمحأ نب دمحم / ١9٠ :(ديفحلل ةياورلا بدأ)

 1 هال

 - ىروباسينلا لضفلا نب دمحم نب هللا دبع نيدلا ىفص / م :(ىوارفلا تاكربلا ىبأ وعبرأ)

 هه 9

 نب ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع نب ليلخلل / دالبلا ءالع ىف / 598 :(ليلخلا ىلعي ىبأل .داشرإلا)

 .ه181 - ىنيوزقلا .ليلخلا

 نم ىنكلاب نيروهشملا ءاسأ ىف / ىنكلا بتك عم - 07٠ :(ربلا دبع نبال ىنُكلا ةفرعم ىف ءانغتسالا)
 برغملا ظفاح ءىكلاملا ىبطرقلا ربلادبع نب هقادبع . .نب فسوي رمع ىبأل .ملعلا ةلمح

 .ه 235
 ١

 26051 6017 ءكفمل ,640 58٠ :(برغملا ظفاح ربلا دبع نبال .باحصألا ةفرعم ىف ,باعيتسالا)

 الكل تحك تخغ // تكأت تكف مز ماكل ىلع

 دادغب ليزن / 037 .037 :(ىعدربلا ىجيدربلا ءحور نب .نوراه نب دمحأل ةدرفملا ءاسألا)

أي (ريكب نبال كردتسم) هيلعو ءاطوأ وهو .هباب ىف باتك رهشأ نم / ه٠ ١ت
 .ميملا فرح ىف ق

 ضايع نب ىسوم نب ضايع ىتبسلا لضفلا ىبأ / 077 :(برغملا ماع ءضايع ىضاقلل .ءامسألا)

 ه060544 - ىكلاملا ىبصحيلا

 )07١(. :اهتم ءةريثك (ىنكلاو ءابسألا) بتك

 : مامإلا ىروباسينلا قاحسإ نب دمحم نب دمحم / ظفاحلا دمحأ ىبأ ريبكلا مكاحلل : ىنكلاو ءابسألا) ©

 ده

 هها8ع - ىنيدملا نبا ٌلعو ©

 .ه١11 - حيحصلا بحاص .ىريشقلا / جاجحلا نب ملسمو ©

 ه٠ - ننسلا بحاص بيعش نب دمحأ نمح رلا ديع ىبأ :ىئاسنللو ©

 .رم (ىتكلا ةفرعم ىف انغتسالا) : :اهنم ةقئار بتك هنم عاونأ ىف ,ىبطرقلا رمع ىبأ .ربلا دبع نبالو ©

 .فاكلا فرح ىف (ىنكلا بتك) اهعم رظناو

 ه1308 ىرصملا ىدارملا ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ /646 :(ساحتلا رفعج ىبأل .قاقتشالا)

 ه٠140 -دمحم نب ىلع نسحلا ىنأ / 744 :(ىدرواملل ,ةوبنلا مالعأ)

 ه٠ - ىروباسينلا ىلع نب كلملا دبع نب دمحأ /888 :(نذؤملا حلاص ىبأل .دارفألا)

 ه 7817 - ىنابيشلا مصاع ىبأ ليبنلا نب ورمع نب دمحأ ركب ىبأ / 841 : :(مصاع ىبأ نبال .دارفألا)

للا ةبه نب ىلع ريمألل / لاجرلا ءاسأ لكشم طبض ىف .(الوكام نبأ رصن ىبأل لامكإلا)
 نب ىلع نب ه

 لكشمل طبضلا بتك لمكأ نم 01٠ 336 قال ىب ةيانعلا باجيإلا 2٠1, :ه عمال - رفعج

 نبا » .ءىجحي عضاوم رظناو - .فلتخملاو فلتؤملا ىف عضو باتك نسحأ 1غ 2891 ءءابسألا



 | ْ ءاسننلا : مالعألا ليلد ش ملح

 ىنتم عجارم ىف - هيلع ٍفنص اممو .لامكإلا هباتك ىلإ هجتا َرِكُذ امثيحف .مالعألا ىف هالوكام
 (لامكإلا ليذ) لاذلا فرح ىف قأي .ةطقن نبا ركب ىبأ باتك - نساحملاو ةمدقملا

 هما" :ه107 - (ىزاريشلا نمحر لا دبع نب دمحأ ركب ىبأل .باقلألا)
 - ىناذمهلا نيسحلا نب دمحأ نب نيسحلا نب ىلع ,لضفلا ىبأ / 87 .09/3 : (ىكلفلا ظفاحلل باقلألا)

 هاا

 ه0 - سلدنألا ليزن ىدادغبلا مساقلا نب ليعامسا / 088 :(ىلاقلا ىلع ىبأل .ىلامألا)
 ,ركاسع نبا مساقلا ىبأ ظفاحلا /اهنم لوألا سلجملا - 719 :(ىقشمدلا .ىلع مساقلا ىبأل .ىلامألا)

 اهمالا - قشمد خرؤم ىعفاشلا ركاسع نب هلا ةبه نب نسحلا نب ىلع
 لاا // ,اه9 ةديدجلا هبتك نم اا6 ,؟8١ :(ىعفاشلا مامإلل ,مألا)
 ه1605 - اهيضاق .ىندملا ,ةباسنلا ىريبزلا هللا دبع ىبأ /717 // (راكب نب ريبزلل شيرق باسنأ)
 - ىنارسيقلا نبأ ءلضفلا ىبأ 77١/ :(نيثدحملا ف - ىسدقملا رهاط نب + دمحم ,ةقفتملا باسنألا)

 ه6.0ا/

 م97 ىرصملا :(ىرهوجلا / ىميمتلا نسحلا نب دمحمل .فاصنإلا)
 َرَعَم نب دمحأ باهشلا /#9 :(ىبيجُتلا ظفاحلل .راتخملا ىبنلا ىلع ةالصلا لضف ىف راثآلا راونأ) .

 ه٠006 7 ىبيحتلا ىشيلقإلا

 دمحم ىبأ /ديعس نبا ىنغلا دبع ظفاحلل ,ةفلتخم توعن وأ ءابسأب ركذ نميف .لاكشإلا ىلع حاضيإلا)
 458 :(ه405 - ىرصم ا

 فنصملا عم قأي - 774 //(ةبيش ىبأ نبا ركب ىبأ فنصم نم «لئاوألا)

 (ب)

 :(نيدلا جارس ىنيقلبلل .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمعب جاجتحالا ىف .هدهج ضعب دقانلا لدب)

 ه6 مالسإلا خيش .ىعفاشلا ىرصملا ىناتكلا نالسر نب رمع صفح ىبأ / 047 : 60

 (ت)

 نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ /844 ,847/ "8٠1 ,9/# 777 :(ىناهبصألا ميعن ىبأل .ناهبصأ خيرات)
 :ناونعب م1917 ةنس ليرب ,ندُيَل ةعبط ىف - ه 41- - ناهبصأ خرؤمو رصعلا ثدحم قاحسإ
 عجرن اهيلإو (ناهبصأ رابخأ ركذ)

 اضيأ فرعيو 09١.086" :(راجنغ .ىراخبلا ناميلس نب دمحأ نب دمخم هللا دبع ىبأل .ىراخب خيرات
 ه7 - ربتلا ءارو ام ثدحم/ .راجنغ خيراتب'



 مى نساحملاو ةمدقملا ىنتم ىف بتكلا ليلد
 كا

 تكل تلال تكع موج قوم سم :ثيذحلا ةاور ىف (ىراخبلا مامإلل ,ريبكلا / ىراخبلا خيرات)

 86ه //”6ع

 ه 511 - قرشملا ظفاح ءتباث نب ىلع نب دمحأ /75864 (ركب ىبأ ىدادغبلا بيطخلل .دادغب خيرات)

 ش روباسين خيرات - هللا دبع ىبأ 07 - - مكاحلل خيراتلا)

 ه٠14 - بابش .ىرصبلا ورمع ىبأ / 088 :(ىرفصعلا طايخ نب ةفيلخل خيراتلا)

 .نب ريهز نب دمحأ (11) ىخيراتلا ركب ىبأ / هدئاوف رزغأ امو 504 316 : :(ةمليخا ىبأ نبال خيراتلا)

 هالال9 - ىدادغبلا مث ىئاسنتلا برح

 ' ةبه نب نسحلا نب ىلع ,ظفاحلا اهخرؤم ,ىقشمدلا مساقلا نأ /705 :(ركاسع نبال «قشمد خيرات)

 ه6مالا - ركاسع نب هللأ

 مث ىسخرسلا دمحم نب ميهاربإ نب قاحسإ بوقعي ىبأل ءاملعلا تايفو خيرات < (017) بارقلا خيرات)

 ده12755 - ىورملا

 ,حيجت نب ىسيع نب دمحم ,ىدادغبلا عابطلا نب رفعج ىبأ /317 : : (عابطلا ىسيع نب دمحم خيرات)

 ه1 - ماشلا لحاسب هنذأ ليزن

 نمحر لا دبع ىرصملا ديعس ىبأ /5617/ ,771 ,6الا# :(سنوي نيا خيرات ٠ سنوي نبال رصم خيرات)

 ها"غا - ىفدصلا ىلعألا دبع نب سنوي نب دمحأ نب

 لامج / ىطفقلل ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هاينإ - "ل :(ىطفقلا ىنابيشلا نسحلا ىبأل « ةاحنلا خيرات)

 ه71557- ىرصملا فسوي نب ىلع نيدلا

 نبا هللا دبع نب دمحم ىروباسينلا ظفاحلا /878 ,ه"؟ (هللا دبع ىبأ مكاحلل ءروباسين خيرات) '

 اهئغ.060 عيبلا

 (نمحرلا دبع ديعس ىبأل ءرصم خيرات - - 56897 - سنوي نبا خيرات)

 ا 055 :(ىدادغبلا روصتم ىبأل ءرهاط نب دمحم ,ىسدقملا لضفلا ىبأ جيرخم)

 :ى قأي - 477 : :(هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةاورلا نيعباتلل ىسبطلا دمحم ىبأ جيرخت)

 (بيعش نب ورمع نع .ةاورلا)

 ٠ :(ةروهشملا ةدمتعملا ثيدحلا ةمئأ فيئاصت)

 ليزن ىبسلا مث ىنادلا ىبلكلا دمحم نب نسحلا نب رمع باطخلا ىبأ /#7إ/ :ةيحد نبا (فيناصت)

 اها“ - .ةرهاقلا

 ه17٠20 - رهاط ني دمحم ىسدقملا لضفلا .ىبأ 75١/ (رهاط نبال ,للعلا حيحصت)

 فنصملا ىف أي «ىمرادلا هللا دبع ىبأل دنسملا - :(ىمرادلا فيتصت)

 ش دمحأ مامإلا دتسم - ١5١ :(دمحأ فينصت)

 ىنييارفسالا دماح ىبأ خيشلل ٠ ,عورفلا ىف ىريكلا ةقيلعتلا /1717 // (دماح ىبأ خيشلا هقيلعت)



 (ه1.07 -.84) بهذملا خيشو نييقارعلا ةقيرط مامإ .دمحم رهاط ىبأ نب دمحأ .ىعفاشلا
 (قد) ه١٠11 - بستحملا ىلع ىبأ .دينس /087 :(ىصيصملا دواد نب نيسحلا ريسفت)
 ه 418 - رسفملا ىروباسينلا ذمحم نب دمحأ نب ىلع نسحلا ىبأ ١87/ :(ىدحاولا ريسفت)
 ه١١٠- ىقيرفإلا مث ىرصبلا ايركز ىبأ ,ةعيبر ميت .ءالو ىميتلا / 2174 : (مالس نب ىيحي ريسفت)
 187 .:(ركب ىبأ /ىدادغبلا بيطخلل ء2ليسارملا مهبل ءليصفتلا)
 (ىناسغلا ىلع ىبأ باتك) وهو - 014 ,091 :(ىناسغلا ىلع ىبأل / لكشملا زييقو / لمهملا دييقت

 ىلع ىبأ :ىف .هركذ عضاوم عجار - ىلع وبأ ركذُي ثيح دبيقتلا وه كلذكو .ءىجي ثيح .ىنايجلا
 ه1448 - ىسلدنألا ىنايجلا دمحأ نب دمحم نب نيسحلا /ىناسغلا

 '«هيتك نسحأ نم وهو» -777 :(ركب ىبأ /ىدادغبلا بيطخلل .مسرلا ىف هباشتملا صيخلت)
 الا "خخ :حيمصلا بحاص ىروياسينلا ىريشقلا جاجحلا نب /(ملسمل زييمتلا باتك)
 :(ركب ىبأ /ىدادغبلا بيطخلل .ديناسألا لصتم ىف ديزملا زييمت)
 ظفاح .ربلادبع نبال ديناسألاو ىناعملا نم أطوملا ىف امل /7817 // (ربلا دبع نبا رمع ىبأل ,ديهمتلا)

 اه 137 - برغملا

 ه4 - ىلع نب نيسحلا نب ىلع نسحلا ىبأ / 448 :(ىدوعسملل فارشإلاو هيبنتلا)
 ىعفاشلا ىوونلا فرش نب ىيحي ايركز ىبأ نيدلا ىبحم /759 :(ىوونلل تاغللاو ءايسألا بيذهت)

 ه1 - مالسإلا خيش

 هالا/١ - رهزألا نب دمحأ نب دمحم /"0137 :(ىرهزألا روصنم ىبأل .ةغللا بيذهت)
 ىسدقملا ىنغلا دبعل (لامكلا) باتك عم ىتأي .ىزملل .لامكلا بيذهت < ءال١ - (بيذهتل)

 (ث)

 ها660 - ىميمتلا دمحأ نب نابح نب دمحم /564 :(ىتسبلا ناّيِج نب متاح ىبأل .تاقثلا)

 (ح. جل

 ١78: .(ىراخبلل حيحصلا عماجلا)
 ىراخبلا حيحص 1717 :(همايأو هنتسو ّك هللا لوسر رومأ نم .رصتخملا حيحصلا دنسملا عماجلا)
 ١5197 3156 164 ها1ا/4 - ىملسلا 5 ةروس نب. ىسيع نب دمحم ىسيع يبأ ظفاحلا / ىذمرتلا عماج)

 ءل431 818٠ )795 3/6 للعلا باتك هرخاوأ ىف ١,74 058 :ةمئألل ةدمتعملا تافنصملا ىف
 ننسلا بتك ىف (ىذمرتلا نئس) اضيأ وهو الا” 26٠١, 437// 7٠١ 507 اال ل45
 ش ةعبرألا

 .عماسلاو ىوارلا بادآل عماجلا 5١95 51١518/ :(ركب ىبأ / ىدادغبلا بيطخلل عماجلا)



 443 نساحملاو ةمدقملا ىنتم.ىف بتكلا ليلد

 قظنحلا سيردإ نب دمحم متاح ىبأ نب نمحر لادبع دمحم ىبأ ىزارلا / (متاح ىبأ نبال ليدغتلاو حرجلا)

 5635 35604 41١, مهب ةيانعلل #2 ,*".ال :هالاا/

 / ديعس نب ىنغلا دبع ظفاحلل - 58١ //(ضعب نع مهضعب ىوري ةعيرأ :ةياحصلا ىعابر ءزج)
 اه1.05 1 ىرصملا دمحم ىبأ

 ىبأ ظفاحلل 174 :(ةئام وحن ,ةعوضوم ثيداحأ :نم هللا دبع ىبأ مكاحلا كردتسم ىف ايف ءزج)

 1 هالغ4 - نامثع نب دمحأ نب دمحم ىبهذلا هللادبع 0

 - 5364) دنسملا ئدادغبلا ىلع ىبأ .ىدبعلا ديزي نب ةفرع نب نسحلا / 686 :(ةفرع نبا ءزج)

 0 (ه
 نيدلا ىكز .ىوقلا دبع نب ميظعلا دبع /784 // (ىرذنملا ظفاحلل ,رامه نب ميعن ثيدح هيف ءزج)

 (ه303- )04١ ةيلماكلا خيشو ظفاحلا اهخيش .ىرصملا مث ىماشلا دمحم ىبأ |

 رفعج ىبأل ةزاجإلا :ىف رم - "797 (ىدادغبلا رفعج ىبأل ةزاجإلاب ةياورلا زّوج نميف ريبك ءزج)
 0 .ىدادغبلا

 ىسلدنألا ىقرويملا ىدزألا حوتف رصن ىبأ نب دمحم /«ىديمحلا هقا دبع ىبأل .نيحيحصلا نيب عمجلا)

 "515 لكأ لكم لكال لكأ :ها1486 - دادغب نكسو

 دمحم نب ىلع نسحلا ىبأل ,.عورفلا ىف ريبكلا ىواحلا /7205 ,7 5١1 :(ىدرواملل .ىواحلا)

 ه٠10 - ىلوصألا هيقفلا ىعفاشلا ىذدرواملا

 (ز ين ءن)

 2000195 2384 :ىقيقلبلا جارسلل (ديناسملا ظفل ىف ديناسألا ركذ)

 نب ىنغلا دبع ني دمحم ركب ىبأ ةطقن نبأل (الوكام نبا رصن ىبأ ريمألل -(لامكإلا) ىلع ليذلا)
 .ةزمطلا فرح ىف ءلامكإلا رظناو - ه379 -ىدادغبلا ركب ىبأ

 578 :(ركب ىبأ /ىدادغبلا بيطخلل ,باسنألاو ءامسألا نم بولقملا ىف بايترالا عفار)*

 ةباحصلا ىعابر ءزج :ىف رم ءىرصملا دمحم ىبأ /ديعس نب ىنغلا دبع ظفاحلل .ةباحصلا ىعابز)
 446 796 5١8 :سيردإ نب دمحم هللا دبع ىبأ / ىمفاشلا مامإلل ةلاسرلا)
 .ىرصملا ىدزألا دمخم ىبأ / 58١ :(ديعس نب ىنغلا دبعل .بيعش نب ورمع نع .نيعباتلا نم ةاورلا)

 ه8 - ظفاحلا

 هيفو :(مفاد :اهلعل) : ىلوألا لوبناتسا ةعبط ,هشماه ىلعو (لاجرلا ءايسأ ىف بايترالا مفار) :ءارلا فرح نونظلا فشك ىف *

 .هملعن فالخ الب ,بيطخلا ةافو اهيفو ه 477 ةنس ماقرأ بيترت ىف ىعبطم أطخ هنأ حجارلاو ه114 ةنس ىدادغبلا بيطخلا ةافو
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 نب دمحم/017 :(هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةاورلا (نيعباتلل :ىسبطلا دمحم ىبأ جيرخت)
 ه4417 ةنس دودح ىف ىفوت .ىفوصلا رفعج ىبأ نب دمحأ

 01 :(ركب ىبأ /ىدادغيلا بيطخلل .ءانبألا نع ءابآلا ةياور)

 .ىزجسلا متاح نب ديعس نب هللا ديبع 04٠/ :(ىلئاولا رصن ىبأل .ءابآلا نع ءانبألا ةياور)

 ه 546غ - ىركبلا
 7,205 : هلادبع ىبأ مكاحلا خي خيش ىروباسيتلا ناميلس نب دواد نب دمحم / دواد نب ركب ىبأل تايرهزلا

 مك6 غول

 (ش .س)

 06٠ :(ركب ىبأ /ىدادغبلا بيطخلل .قحاللاو قباسلا)

 ها184 - ىلصوملا دمحأ نب نيسحلا نب دمحم /6067 :(ىدزألا حتفلا ىبأل .جارسلا)

 509 :(ىدادغبلا ميهاربإ نب ىلعل .هموقرو طخلا تامس)

 نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد ىبأل /777 ١6/, .,ننسلا 76٠// 7١7 ,9586 (ةعبرألا نئسلا بتك)

 هجام

 ىسوم نب ىلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب ىبأ 4١17/ 764 ,767 177 :(ىقهيبلل ريبكلا ننسلا)

 ه1408 - ناسارخ خيش ظفاحلا هيقفلا ىعفاشلا

 ىذمرتلا عماج -ءىبت ثيح - ىنذمرتلا نئس)
 ىنذمرتلا عماج -- 477 - ىذمرتلا باتك)

 38١ 504,501,199 4١1,417 , 177 :(ىدادغبلا رمع نب ىلع نسحلا ىبأ / ىنطقرادلا نئس)

 : ىنطقرادلا باتك

 فنصملا - ىمرادلا دنسم :ىف هرظنأ -187 :(دمحم ىبأ /ىمرادلا نئس)

 للك ل315 "7181 ,52580 :ه اله - ىدزألا ثعشألا نب ناميلس (ىناتسجسلا دواد ىبأ نئس)

 الك النت الا واللا // ه1 كالا لكل لتال كفل كمل للا لم الالب ىللالو

 فق

 20٠, 18/1 3108 158 :ه17/- قيوزقلا هجام نب ديزي نب دمحم هقأ دبع ىبَأ (هجام نبا نئس)

 تها/ //كو#7 قكحح

 .. ننئسلا ىف 6 هه - ناتس ني ىلع نب بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع ىبأ (ىئاستلا نئس)

 الكا تما/ل //444 .43/ ,2“؟ .ةسمخلا بتكلا ىف ١87 تعبرألا

 «ىبلطملا ىشرقلا راسي نب .قاحسإ نب دمحم ١ :هل.ىزاغملاو 057 :(قاحسإ نبال ةريسلا)

 ْ هاا مهلالوم



 مقا نساحملاو ةمدقملا ىنتم ىف بتكلا ليلد

 .ىفريصلا ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم :-7٠٠/. (ىفريصلا ركب ىبأل ,ىعفاشلا ةلاسر حرش)

 اها عفاش

 اه 05

 ىنغلا دبعل ماكحألا ةدمع حرش ىف. ماكحألا ماكحإ/ 748//(ديعلا قيقد نبال .ةدمعلا حرش)

 - مالسإلا خيش .ىرصملا ىعفاشلا ىلع نب دمح/ىريشقلا حتفلا ىبأ نيدلا ىقتل (ىسدقملا

  7٠7اه 0

 :ىتسبلا دمحم نب دمح ناميلس ىبأ (يباطخلل نئسلا ةمدقم حرش) ١417 رهاط ىبأ ظفاحلل
 ةيردنكسإلا ليزن .ىناهيصألا ةفلس نبا ,دمحأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا دامع/ىفلسلا -

 ةئاملا زواجو ه

 7176 :(ىفلسلا رهاط ىبأل/خويشلا ىلع/ةءارقلا طرش)

 ىبأ ىسوم نب ضايع ىضاقلل هلك ,ىفطصملا قوقح فيرعتب/ 7١5 :(ضايع ىضاقلل ءافشلا) '
 ه 058 - برغملا ماع«قبنسلا ىكلاملا لضفلا

 ' .ةيوفطصملا صئاصخلاو ةيوبتلا لئامشلا/ /١٠7//ىسيع ىبأ (ىذمرتلل لئامشلا)

 (ط 98 « ص)

 ىلع نيدلازع نسحلا ىبأل .ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دنا /ةباتك 7 اه .(ريثألا نبال ,ةباحصلا)
 اه 70 - ىرزجلا ىنابيشلا ريثألا نب ميركلادبع نب دمحم ني 0٠

 ىبهذلا هتاديع ىبأل ديرجتلا / 01١ :(ىبحقلا ظفاحلل .ةباخصلا)
 ؟١1 :ركي ىبأ/ىدادغبلا بيطخلل (نيعباتلا نع اوور نيذلا ةباحصلا) '

 مجغم ىف مناق نبالو .عيمج نبال :(ةباحصلا مجعم)
 ةفرعم :ىف < ىناهبصألا ميعن ىبأو هدنم نبأ هللا دبع ىبأو :ينيدملا ىسوم ىبأل : :(ةياحصلا ةفرعم)

 ةباحصلا

 ه 5915 - دامح نب ليعامسا ىبارافلا رصن ىبأ/ حاحصلا بح بحاص765 1957 :(ىرهوجلل حاحصلا)

 ء2141 #37 لالا 1714 17٠,١69 :ناباتكلا ,نيخيشلا اباتك .ملسمو ىراخبلا اباتك .ناحيحصلا)
 ١ 7 5 6 قلهقف عمع قلك للحل للثكلف 6١ ل155 كه ىلا لم 4

 العم الا ع اا

 ' 6 هلا لوسز رومأ نم رصتخملا حيحصلا دنسملا عماجلا هعماج .ىراخبلا باتك ,ىراخبلا حيحص)

 لال 1و ىو كت 7 ل174 الماك باتكلا نآونع 177,170,069 :,همايأو هتتسو
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 للا ا رح بالا تقلل تام قلك قتال ىقلكا١ 4ث٠6 اك هةر شرا ضل

 ' (ن) ىف اهرظناو "40 .ةرهاقلاب هيلماكلا ىف هنم ةدمتعملا ةخسنلا /77 ,ا/ا”ه ,الا ؟ ءاقيلعت ١

 21715 2174 .ىراخبلا حيحص نيبو هنيب حيجرتلا ١١ - ١717 ملسم ىف ,ملسم باتك ,ملسم حيحص)

 01١//4173”, ,278/ ءماصه ةفيحصو ملسم 2١١ غو لثكا لكال للم لكك ؟8“# ىلع

 ا اللا الا اللا ىالا١٠١ اللا العال السم تقم ثلقكوع لقكع ثجلا/

 ش ,2ا/ :حيحصلا ةمدقم ىف ملسم ©

 5١١ :هحيحص ردص ىف ملسم ل

 (قم) هحيحصل ملسم ةمدقم - ٠ءال :هباتك ةيطخ ىف ,5728 :ةخيحص ةبطخ ىف ملسم ©

 180 ,االا ل8 لالا "774 :ىميمتلا متاح نب دمحم :(ىتسبلا ناّبج نبا .متاح ىبأ حيحص)

 : را لال

 ىملسلا ةيزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب ىبأ/7586 ,707 ,5754 7717 :(ةميزخ نبا حيحص)

 اه 7١١ - ظفاحلا ىروباسينلا

 (ىمرادلل حيحصلا دنسملا) .ميملا فرح ىف ىقأي - 2ا/" (ىمرادلا حيحص)(*)

 هنع اهتياور ىف ةزاجإو ,ىيحي نم ةلوانم - "78 :(ريثك ىبأ نب ىيحي نع «ىعازوألا ةفيحص)
 ىبأ نب ىيحيو - اه 6١ال - ماشلا مامإ يرمع نب نمحرلا دبع ورمع وبأ «ىعازوألا/

 ه ١14 - ظفاحلا هيقفلا ىعباتلا- ىماميلا رصن وبأ .مهالوم .ىئاطلا/ر يثك

 ةريره ىبأ نع ه١١ - ىعباتلا ىناعنصلا ةبقع ىبأ ,ىناميلا/ - 2٠١ :(هبنم نب مامه ةفيحص)

 اه 001 - ىنارسيقلا نبا .رهاط نب دمحم لضفلا ىبأ/77١ :(ىسدقملا رهاط نبال ,فوصتلا ةوفص)

 ش ١ 1015 :(ثيدحلا ةاور نم نوكورتملاو .ءافعضلا)
 ,076 :هللا دبع ىبأ مامإلا .ىراخبلل ©

 304 :نمحر لا دبع ىبأ .ىئاسنلاو ©

 هال١٠ - ىسوم نب ورمع نب دمحم رفعج ىبأ /504 .ليقعلاو ©

 . 5804 :متاح ىبأ .ىتسبلا ناّبِح نبالو ©

 ه0417/ - ىليتحلا ىدادغبلا ىلع نب نمحر لادبع جرفلا ىبأ /58054 .ىزوجلا نبالو ©

 ه 775 - ىندملا قاحسإ ىبأ .ىدسألا ىمازحلا /545 :(رذنملا نب ميهاربإل ,تاقبطلا)

 ني/دعس نبا - 71/7 336 ,35553 33729 ,337 :(ىدقاولا بتاك .دعس نبال ريبكلا تاقبطلا باتك)

 ٠ دقاو نب رمع نب دمحم/ىدقاولاو ه 7١ - ىرصبلا هللا دبع وبأ ,مهالوم ,ىرهزلا عينم

 اه ؟07-- حوتفلاو ريسلاو ىزاغملا بحاص ءفدملا هالو ,ىملسألا

 يلمأ مامإ ,ىدنقرمسلا لضفلا نب نحر لادبع نب هقادبع دمحم ىبأ : ىمرادلا نئس) ةعوبطم ىف هصنب دجوف .هنم لقنلا عجور ©

 (ىماردلل ٠ ,حيحصلا دئسملا) رظناو )ت د مل اه 5068 - هنامز



 مى نساحملاو ةمدقملا ىنتم ىف بتكلا ليلد

 - هيف نإف رظنيلف » 681//37 هدأ مل: .(ىيقللا جارسل ,ةحبانصلا زييمت ىف .ةحضاولا ةقيرطلا)

 .«سئاقن

 (غ م ع)

 41 ,400// 755 3767 594 (قيقلبلا جارسلل .ىذمرتلا عماج ىلع .ىذشلا فرعلا)

1[ 
 75٠١-1817 :(ثيدحلا ىف .ءللعلا بتك)

 هرخاوأ ىف هعماج عم - 77/4 :ىسيع ىبَأ .ىذمرتلل ©

 417 :لينح نبا دمحأ مامإلل للعلا.©

 :(ه "”7/ - ىذمرتلا للع ىوار -  سيردإ نب دمحن نب نمحرلا دبع/ىزارلا متاح ىبأ نبال ©

 فشاادنك

 ه 1١ - ىلينحلا ىدادغيلا نوراه نب دمحم نب دمحأ ركب ىأ/ 714 :لالخلل ©
 53 ١ ,29؟ (اهيف باتك نسحأو اهعجأ وهو) 7548 717١, :(نسحلا ىبأ/ىنطقرادلل ©

 .اهلجأ وهو 704 : :(ىرصبلا ىدعسلا .هتادبع نب ىلع نسحلا ىبأ/ىنيدملا نيا ظفاحلل ©

 لصأ نم ةخسن ؟4١ .ثيدحلا مولع ةفرعم « ,مكاحلا مولع : هللادبع نأ مكاحل ثيدحلا مولع) .

 ٠ ,2950/ .ةعومسم

 / ا :رسملا 1 نبال .ثيدحلا مولع)
 - ىريشعلا حتفلا ىبأ ,ديعلا قيقد نبال .198//(ةدمعلا حرش)

 5.٠ :نيثدحملا ةدمع ةزمطلا ىف رم :ىنغلا دبعل ماكحألا ةدمع حرش ىف ماكحإلا © .

 ىلع نب دحاولا دبع نب ىنغلا دبع نيدلا ىقت ءىسدقملا دمحم ىبأل/مانألا ديس نع ماكحألا ةدمع ©

 ه 7.٠١ - لامكلا بحاص .ليعامجلا

 554 :(نمحر لا دبع ىبأ/ىئاسنلل ,ةليللاو مويلا لمع)

 7١8 :(نسحلا ىبأ/ىنطقرادلل .ءبئارغلا)

 ثيداحألا نم ملسم حيحص ىف عقو ام نايب ىف/#07 :(نيدلا ديشر ظفاحلل ةعومجملا دئاوفلا) [ررغ]
 ىسلبانلا ىومألا هللا دبع نب ىلع نب ىيحي نيسحلا ىبأ ,راطعلا نيدلا ديشر ظفاحلل ,ةعوطقملا

 (174 ىق ع) طابرلاب ةيطخ ةخسن اهنم - ه 777 - ىكلاملا .ىرصملا مث

 6014 :(هيف ةفنصملا بتكلا تاهماأ .ثيدحلا بيرغ)

 (ه 7١4 - ىقرلا) ىئادجابلا ىملسلا شايع نب نيسح ركب ىبأل ثيدحلا بيرغ) -
 ه 788 - ىتسبلا دمحم نب دمح/ىباطخلا ناميلس ىبأل ثيدحلا بيرغ حرش ©

 (ه 774 - ذاتسألا ىدادغبلا ىدز أ /49 : (مالس نب مساقلا ديبع .ىبألو ل



 نساحملاو ةمدقملا ىنتم ىف بتكلا ليلد مق

 ه 7٠١ - ىرصبلا ىميتلا/ 204 :(ىنثملا نب رمعُم ,ةديبع ىبأو ©
 اه 107 - ةفوكلا ليزن .ىرصبلا ىنزاملا نسحلا ىبأ/509 :(ليمش نب رضنللو) ©

 اه 15718 - ىرونيدلا دمحم ىبأ ,ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع/204 :(ىبيتقلا «ةبيتق نبالو ©

 ةمالس نب نارمع نب دمحأ/ 087 :(ىرصبلا شفخألل (أطوملا بيرغ)

 - دادغب دسم ,ميهاربإ نب ها دبع نب دمحم زازبلا ىعفاشلا ركب ىبأ ثيدح نم/ 000 (تايناليغلا)

 ةنس 160 هلو ه7

 ةنس 14 نع ه 42٠ - دادغب دنسم نازبلا نالّيَغ نب دمحم بلاط ىبأ ةياور/

 (ق . ف)

 (ىعاولاو ىوارلا نيب ,لصافلا ثدحملا) - (ا/8 ,//5 86# ,95 ,”07) ىزمرهمارلل لصافلا)

 578 :(ىدادقبلا بيطخلل .لقنلا ىف ِحَّرْتُْلا لصولل .لصفلا)
 قدملا نمح رلادبع ىبأ مهالوم ,ءىشرقلا ناوكذ نيب هقا دبع/ 0١0 :(دانزلا ىبأل ,ةعبسلا ةنيدملا ءاهقف)

 / (ع) اها7١"١ - ةجح ةقث ,ىعبأت

 (راطعلا ديشرلل ةعومجملا دئاوفلا ررغ) :ىف رم #07 : :نيدلا ديشر ظفاحلل ةعومجملا دئاوفلا)

 نب راتخم نيدلا مجن ءاجرلا ىبأل ,ةقينح ىبأ بهذم ىلع ,ةينأا ةينف - 886 : (ةيفنحلا بتك نم ةينقلا)

 ه"68 - ىفنحلا ىدهازلا دومحم

 7١17 :ىنيقلبلا جارسلل (ىرصبلا/نسحلا ةمجرت ىف .نسحلا لوقلا)

 (كك)

 - ذاتسألا ىدادغبلا راشب نب دمحم نب مساقلا نب دمحم/ 77١ :(ىرابتألا نبا ركب ىبأل .ىفاكلا)
 ةنس 38 نع اه 74 |

 ظفاملا ىناجرجلا ىدع نب هللا دبع دمحأ ىبأ/ 04 : (لاجرلا ةفرعم ىف/ىدع نبال .لماكلا)

 1 ها6 - راظنلا

 ىف 140 - ىلامثلا ديزي نب دمحم ىوحنلا ىرصبلا سابعلا ىبأ/ 09١" :(دربملل لماكلا)

 (ةباحصلا) ىف م ,ةباغلا دسأ - ةباحصلا ىف ريثألا نيا باتك

 ىراخبلا حيحص ,قلطي ثيح (هتادبع ىبأ/ىراخبلا باتك)

 ىجيدربلا ركب ىبأل ةدرفملا ءابسألا ع 055 :(ىجيدربلا باتك)

 نب دمحأل .ىراخبلا ىلع جرختسملا - ثيدحلا نم حيحصلا/(174١) ىليعامسإلا ركب ىبأ باتك

 اه 1/١ - مالسإلا خيش ىعفاشلا ىناجرجلا سابعلا نب ليعامسإ نب ميهاربإ

 بلاغ نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ ركب ىبأل .دنسملا/ جرختسملا ١14 :(ىناقربلا ركب ىبأ باتك).
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 ه 410 - دادغب خيش .ىغفاشلا ىمزراوخلا ىناقربلا

 ىف أي (ىجيدربلل ةدرفملا ءاسألا ىلع ريكب نبا هللا دبع ىبأ كردتسم) - 037 :(ريكب نبا باتك)
 ش كردتسملا عم ميملا فرح

 18٠, 5١184" هعماج - 297 :(ىسيع ىبأ/ىذمرتلا باتك)

 ءافعضلا - ”81/ :(ىزوجلا نبا باتك)

 :هللا دبع ىبأ/مكاحلا ثيدحلا مولع ةفرعم - 000 15١, :(هللا دبع ىبأ/مكاحلا باتك)
 كردتسملا - 617*

 ةيزخ نبا حيحص - ١74, :(ركب ىبأ/ةيزخ نبا باتك)
 ننسلا ,27 777 :(نسحلا ىبأ/ىنطقرادلا باتك)

 لصافلا ثدحملا - ءىهجي ثيح - ىزمرهمارلا باتك)

 (ةعبسلا ةنيدملا ءاهقف) - ىشرقلا ناوكذ نب هللا دبع ..دانزلا ىبأ باتك)

 ه ١8٠ - ةاحنلا مامإ ىرصبلا مث ىسرافلا نامثع نب ورمع رشب ىبأ/ 0817 :(هيوبيسل .باتكلا)

 1 ةباحصلا مجعم - (008) عناق نبال ةباحصلا .باتك)

 ىنكلا ىف - 017١ :قاحسإ ىبأ/ىيفيرصلا باتك)

 (ليدعتلاو حرجلا) - 503 :ىزارلا متاح ىبأ نب نمحرلا دبع دمحم ىبأ باتك)

 ةددعتم ىنكوأ ةفلتخم ءاسأب ركذ نميف حضوملا - 000 :(ديعس نب ىنغلا دبع ظفاحلا باتك)

 013 :(ىزاريشلا فيفخ نب هللا ديع ىبأ باتك)

 ه 1/١ - لاوحألاو تاماقملا بحاص سرافب .خياشملا خيش .فيفخ نب دمحم/
 .ءاتلا ىف رم :لكشملا زييقو لمهملا دييقت - ءىجحي ثيحو ,014 :ىنايجلا/ىناسغلا ىلع ىبأ "باتك)

 قاحسإ نب بوقعي ةناوع ىبأل حيحصلا ىلع جرختسملا .دنسملا 15 :(ىنيبارفسالا ةناوع ىبأ باتك)

 ه1711 - ديزي نب

 فلتخملاو فلتؤملا نم نيحيحصلاو أطوملا ىف ام طبض ىف ءىجي ثيحو )1١7( ضايع ىضاقلا باتك)

 ئضاقلل (نيحيحصلاو أطوملا :راثآلا حاحص ىلع راونألا قراشم - ,باستألاو ءامسألا نت

 فه 056 - برغملا ملاع قبسلا لضفلا ىبأ ,ضايع

 ةزمهلا فرح ىف رم - لاجرلا ءاسأ لكشم طبض ىف لامكإلا) - ءىجي ثيح (الوكام نبا باتك)

 أطوملا - قلطي ثيح .كلام مامإلا باتك)

 .ملسم حيحص - .قلطي ثيح (ملسم باتك)

 ىذمرتلا عماجو ىئاسنلاو دواد ىنأ ننسو ناحيحصلا :ةسمخلا بتكلا)

 م8 :589 30١ :ةعبرألا ننسلاو ناحيحصلا .ةتسلا بتكلا)
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 ١78 هجم نباو ىئاشنلاو ىذمرتلاو دواد ىبأل .ةعبرألا نئسلا بتك
 ميملا :ىف .1876 - 147 : (ديناسملا بتك)

 عئاقولاو ىزاغملاو ريسلا :ىف .مهالوم ىملسألا دقاو نب رمع نب دمحم (193) ىدقاولا بتك)
 | ٠ ثادحألاو

 ءارلأ فرح ىف نم - 097 :(ديعس نب ىنغلا دبعلا) (بيعش نب ورمع نع ةاورلا نيعباتلا ىف بتك)
 317 19١ ١6ل 7176 7١4 بيطخلا ةيافك .(ةياورلا ملع ىف ركب ىبأ/ىدادغبلا بيطخلل ةيافكلا)

 قف

 ظفاحلل ,ةتسلا لاجر ىف - 504 ,8ا/4 7٠8, 7١4, :ىسدقملا ىنغلا دبعل .لاجرلا ءامسأ ىف لامكلا)

 ه 1٠١ - ىبنحلا رورس نب ىلع نب دحاولا دبع نب ىنغلا دبع
 6غ :(لامكلا ىلع ام)*“ و

 ىعاضقلا نمحرلا دبع ىكزلا نب فسوي جاجحلا ىبأ نيدلا لامج ,ىّزملا ظفاحلل .لامكلا بيذهت ©
 ه ال65 - ىعفاشلا

 ه 7771 - ىفنحلا جيلق نب/ىاطلغم نيدلا ءالعل بيذهتلا لامكإ ©

 ه ا/غ8 - ىبهذلا هلا دبع ىبأ نيدلا سمش ظفاحلل .بيذهتلا رضتخم ىف بيهذتلا ©

 ه ال6. - ىشردنألا ديعس نب دمحأ سابعلا ىبأل بيذهتلا رصتخم

 1 ه ال56 - ىقشمدلا ىلع. نب دمحم نيدلا سمشلو ©

 ه١ - ىينحلا دجملا ىبأ نب ركب ىبألو ©

 ه 48١6 - ىعفاشلا ىراصنألا دمحأ نب رمع صفح ىبأ رمع ,نقلملا نبا جارسلل بيذهتلا لامكإ ©
 086 - ةا/١٠ :(ىنكلاو ءاهسألاو .ىتكلا بتك)

 ش ش : ىنكلا بتك
 07١ :ىئاسنلاو .ملسمو .ىنيدملا نيا ىلعل ©

 017١ :(ه 7/8 :قاحسإ نب دمحم نب دمحم ىروياسينلا/دمحأ ىبأ ,ريبكلا مكاحلاو ©

 :حيلم فينصت) هلو فلألا ىف ّرم 01١" :(ىنكلاب رهتشا نمو انغتسالا)'ربلا دبع نبا رمع ىبألو ©

 017/5 :(لوهحجم ريغ كلذ عم همساو ,همسا نود هتينكب رهتشا نم ةباحصلا دعب نميف

 08٠١ :(ىنكلا نود ءامسألاب نيفورعملا ىفإ باتك ىتسبلا ناّبِج نب متاح ىبألو ©
 ه 7٠١ - قارولا ىزارلا ديعس نب دمحأ نب دمح/١/81 :(ىبالودلا' رشب ىبأل ,ىنكلا باتك)و ©

 ةؤمل ,ةا/+ ء(ه 7٠١7 - دوراجلا نب ىلع نب هللادبع دمحم ىبأ/دوراجلا نباو ©

 - ىنيقلبلا جارسلا مث (ه747) حالصلا نبا مهكردأ نيذلا دتع (ىسدقملا ىنغلا دبعل لامكلا) ىلع نيفتصملا بتك ىف انفقو *

 بيذهتو (ه١0-) ركب ىنأ نيدلا ىقت ,ةبهش ىضاق نبال لامكلا بيذهت رصتخمك .قيقلبلا دعب رهظ ام ركذن ملف ه6
 (ه1177) ئجرزخلا ّىفصلل .لامكلا بيهذت ةصالخو (ه461) هل .بيذهتلا بيرقتو ءرجح نبا ظفاحلل بيذهتلا



 مع 1 نساحملاو ةمدقملا ىنتم ىف بتكلا ليلد

 ةال* :(ه 5١0 - ىفوكلا ميهاربإ نب دمحم نب :هللادبع/ةبيش ىبأ نبا ركب ىبأو ©

 ٠ :(ىزارلا سيردإ نب دمحم نب نمحرلا دبع .متاح ىبأ نباو ©

 :(ه 7138١ 0 ىدروُدلا هللا دبع ىبأ ؛ «ءصفح نب دلخم نب دمحم ,دلخم نياو ©

 ناك دل سيف رصخخلا ل - لبنحلا ىقارعلا رهزألا نب دمحم نب ميهاربإ/نييفي رصلا قاحسإ ىبأو ©

 1 اه 54١ - رثكأ وأ

 ءاطع ني هتاديعل. هال“ :(رثكأ وأ ناتينك فالتخالا ىلع هل ركُذف ,هتينك ىف فلتخا نميف باتك)

 ه 6/1 - (نيرخأتملا نم ,ىورطا ىميهاربالا

 (معلل
 ىراصنألا ميهاربإ نب بوقعي / 018 :(ةفينح ىبأ بحاص فسوي ىبأ ىضاقلل ,ءفراعملا فئاطل)

 ْ ١ ه87١1- هيقفلا ىفوكلا

 خيش ءىعفاشلا ىمزراوخلا بلاغ نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ / .507 :(ىناقربلا ركب ىبأل طَقللا)

 له 2756 - دادغب

 .157 :(تامهبملا) :

 :اه 238 - ركب ىبأ / (ىدادغبلا بيطخلل .ديناسألاو ثيداحألا نوتم ىف هركذ مهيأ نم ءايسأ ىف -

 1 ١

 1١7. :ه 14١5 - (ديعس نب ىنغلا دبع ظفاحلل .تامهبملو ضماوغلا -

 ' .01 :(ىدادغبلا بيطخلل ,باسنألاو ءامسألا ىف قرتفملاو -قفتملا)

 نب نسحلا .دمح ىبأ ىضاقلا / (ىِرُمْرُهَمارلل ىعاولاو ىوارلا نيب /لصافلا ثدحملا)
 الل ا كلب كو ل لالا لالا لظلف اه .2- دالخ نب نمحرلا دبع

 | ١ .(لصافلا ثدحملا) ةباتك نمف .دالخ نبا ىضاقلا وأ ىزمرهمارلا نع لقنلا ءىجي ثيحو

 نب رمع نب دمحم هقا دبع ىبأ .ىزارلا رخفلل .هقفلا لوصأ ملع ىف / "07 80١, :(لوصحملا)

 ش ه0 - ةأرهب ىفوت - رسفملا ىلوصألا ىعفاشلا نيسح 0

 نب ىلع نسحلا ىبأل مظعألا طيحملاو مكحملا مجعم / 084,7١7 :(هديس نبال ,مكحملا)

 ٠ .ه 608 - ىسلدنألا هديس نب ليعامسا

 ىبطرقلا ىسلدنألا ءلصألا ىسرافلا ديعس نب دمحأ نب ىلع دمحم ىبأ / . 261 :(مزح نبال ّلَحْما)

 .ه 205 - ىرهاظلا

 .044 :(ه68ا5 - رهاط ىبأ / ىفلسلا ظفاحلا ءاقتنا ,رويطلا نم راتخملا)

 .ىتكلا ىف ّرم - ىورهلا ىميهاربالا ءاطع نب هلا ديعل / 013 : :رثكأ وأ ناتينك هل نميف ءرصتخملا)



 نساحملاو ةمدقملا ىنتم ىف بتكلا ليلد 1434

 دمحأ نب نيسحلا / مككد / :(ىجدرلا ركب ىبأل ةدرفملا ءايسألا باتكل .ريكب نبا هلا دبع ىبَأ رصتخم)
 : ' ه8 - ريكب نب هللا دبع نب

 ىرصملا رفع نب نامثع ورمع ىبأ نيدلا لامج / "48 :(ىكلاملا هقفلا ىف / بجاحلا نبا رصتخم)
 .ه147 - ىوغللا ىلوصألا ىكلاملا

 ىبأ نيدلا ىيحمل (حالصلا نبا باتكل داشرإلا رصتخم .بيرقتلا / 544 4 :(ىوونلل ءرصتخملا)
 ه5 - مالسإلا خيش ىعفاشلا ىوونلا فرش نب ىبحي ايركز

 ىرونيدلا ىزورملا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم ىبأ / .غ/8 :(ةبيتق نبال .ثيدحلا فلتخم)
 | اها

 .004 ,؟98 :(ىروباسينلا هللا دبع ىبَأ مكاحلل .ليلكإلا باتك ىلإ ٍلخدلا)

 2 ىخونتلا ديعس نب «نونحس .مالسلا دبع ديعس ىبأ / 039 :(ىكلاملا هقفلا ىف نونخس ةنودم)

 ه0٠154 - مامإلا هيقفلا ىكلاملا ىناوريقلا
 .509/ :(ثعشألا نب ناميلس .ناتسجسلا / دواد ىبأ ليسارم)
 ه7 / نيسحلا نب ىلع نسحلا ىبأ / .049 :(ىدوعسملل - رهوجلا نداعمو - بهذلا جورم)
 .317 :(هللا دبع ىبأ / مكاحلل .ةاورلل نيكزملا باتك)
 ٠ هللا دبع ىبأ نب نمحرلا دبع مساقلا ىبأ / 819 ١7/4, 974, 54٠ 74١, :(هدنم نبال جرختسملا)

 .ه 27١ - قاهبصألا هدنم نب قاحسإ نب دمحم ش

 7097 ,554171 :(ىروياسينلا هللادبع يبأ / مكاحلا كردتسم ,مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا)
 ىلا ث؟ // احم للثكك لكشف

 ريكب نبال / 077 ,0477 :(ركب ىبأ / ىجيدربلل ةدرفملا ءامسألا ىلع ريكب نبا هللا دبع ىبأ كردتسم)
 ه8. - ظفاحلا ىفريصلا ىدادغبلا هللادبع نب دمحأ نب نيسحلا نب ىبحي

 ه١14 -ىنابيشلا لبنح نيدمح نيدمحأ هتادبع ىبأ مامإلا / ,(دمحأ باتك «لبنح نب دمحأ دنسم)
 ريس اع ر// كك لكلا للا "ها اله ل22 185356 :دمحأ فينصت : 5٠

 هيقفلا بوقعي ىبأ .ىلظنحلا دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ / ١87 :(هيوهار نب قاحسإ دنسم)
 ه8 - ظفاحلا

 قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ / ليلجلا هدنسم 204 ١56, 5١84. :(ركب ىبأ ,رازبلا دنسم)

 .ىرصبلا

 ها". - ىوَسنلا ىنابيشلا سابعلا ىنأ / ١84 :(نايفس نب نسحلا دنسم)
 دمحم ىنأ] 184 3١47, ,ىمرادلا فينصت ٠ : (حيحصلا دنسملا ,ىمرادلا فينصت .ىمرادلا ”دنسم)

 لاق ,ةيفلألا حرش ىف ءاج ابك هديناسملا ىلع ال باوبألا ىلع فنصم .هنم انيديأ نيب ىذلاو .ديناسملا ىف حالصلا نبا هّدع ©
 -ناكل ةثالثلاو نيحيحصلا :ةسمخلا ىلإ مض ولو ةيترملا ىف ننسلا نود سيل هنإف ىمرادلل نئسلا باتك امأو : رجح نبا ظفاحلا



 014 نساحملاو ةمدقملا ىنتم ىف بتكلا ليلد
 20 ا ا

 .[ه100 - مارهب نب نمحر لإ دْيِع, نب هتلادبع

 ه4١7 - ىرصبلا دوراجلا نب دواد نب ناميلس / 37/760 '١47// 3/١7 :(ىسلايطلا دواد ىبأ دنسم)

 .ةنس نيعبسو ىدحإ نع 1

 .هإ484 - ىشكلا دمحم ىبأ ءرصن نب ديمح نب ديمحلا دبع #١8/ : : (ديمح نب ديع دنسم)

 .ه١1 - ىفوكلا دمحم ىبأ «ىسبعلا / ١817 :(ىسوم نب هللا ديبع دنسم)

 .ه 148غ - مصألا رفعج ىبأ ,ىوغبلا ن نمحرلا دبع نب عينم نب دجحأ / 156 : :(عينم نيآ دنسنم)

 فسوي وبأ ىسودسلا ءتلصلا نب / 284 ,9979 . :(لحفلا ظفاحلا ةبيش نب بوقعيل ءلحفلا دنسملا)

 دها17- ىرصبلا

 ها - ىميمتلا ىنثملا نب ىلع نب دمحأ / 6 قلع :(ىلصوملا َكْعَي ىبأ دنسم)

 . نب دمحأ «ىرصملا ىفنحلا ىدزألا رفعج ىبأ ,ىواحطلل راثآلا لكشم / ؟6* :(ىواحطلل لكشملا)

 .ها١195 - ةمالس نب دمحم

 597 :(ىديعصلا ىرابلا دبع ةماعلا ةزاجإلاب ءاهب ثدح .ىوارفصلا ةخيشم)

 - ذاتسألا سيئرلا ئرقملا ,ىتفملا هيقفلا ,ىكلاملا ىردتكسإلا ,مساقلا وبأ / ىوارفصلا |

 مث ىديعصلا ميركلادبع.نب نمحر لا دبع نب /ىديعصلا ىرابلادبع اهب تدح ه5

 .ه106- ةنس دعب ىفوت .ىوارفصلا مامإلا باحصأ نم ,ىردنكسالا

 ١/ :نسحلا ىبأ (ىنطقرادلل ءاهتوتمو ثيداحألا ديناسأ نم - فّحَصْلا)

 ه؟16- ىفوكلا مهالوم .ىسبعلا ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع ركب ىبأ / (ةبيش ىبأ نبا فنصم)

 الثا الاكل ىلا 6 لاا الا ؟ الا 1 الا الا 6 ,لئاوألا باتك هرخآوأ ىفو 06 // ١6/

 .مامه نب قازرلا دبعل .ثيدحلا ىف ريبكلا عماجلا / 7186 ,الاآ ع ءالء١ ءا/ل.١ // (قازرلا دبع فنصم)

 .ه١١1 - ظفاحلا هيقفلا ,ناعنصلا ركب ىبأ ,عفان نب

 ىراخبلاو ءأطوملا باتك نم قلغتسا ام حتف ىف راثآلا حاحص ىلع راونألا علاطم / 01١ :(علاطملا)

 نم هفنص ه 0511 - ىنارهولا فسوي نب ميهاربإ قاحسإ ىبأ ,ىبرغملا لوقرق نبال ,ملسمو

 .قبسلا ضايع ىضاقلا هخيشل (نيحيحصلاو أطوملا ,راثكلا حاحص ىلع راونألا قراشم) باتك

 1 .ه 684غ - برغملا ملاع

 .ها١1 - بويأ نب دمحأ نب ناميلس ىمخللا مساقلا ىبأ / ١50 : (قاربطلل .مجاعملا)

 .849 ,؟5١ :فورحلا ىلع .ةباحصلل / ريبكلا مجعملا

 - ىمرادلا نمحر لا ديع نب هقادبع دمحم ىبأ باتك ديرأ نإف ,دنسملاب رهتشاو :تكنلا ىف ىقارعلا لاق ,«هجام نبا ننس نم ىلوأ -

 هتمجرت ىف ىبهذلا ظفاحلا لاق كلذكو ءمهو دنسملاب هتيمست نإ :ىوارلا ييردت ىف ىطويسلا لاق «ننسلاب فرُع دقف - ه6

 ةمدقم رظناو - ةباحصلا ديناسم ىلع ال هقفلا باوبأ ىلع بترم ءدمح ىبأ ىمرادلا ننس :س عبط ىذلاو : تلق «للاعلا دنسملا بحاص

 .ىماردلا نئنسل ءةيوبنلا ةنسلا ءاّيحإ راد ةعيط

 ظ



 نساحملاو ةمدقملا ىنتتم ىف بتكلا ليلد 1

 76 // طخ حلال ىكخ لكك* داق :خويشلا ىلع / طسوألا مجعملا)

 00١. :خويشلا ىلع (ريغضلا مجعملا)

 دمحم نب دمح ىباطخلا ناميلس ىبأ ىباطخلل .قاتسجسلا دوأد ىبأ ننس ملاعم 4574 : (ىباطخلل ,ملاعملا)

 ه8 - ىنسبلا

 نيسحلا نب دمحم نب ىلع نب نيسحلا / 514 :(ىلع ىبأ ظفاحلا .ىدنقرمسلا مث ىعذربلا مجعم)
 ” اه 14٠١ ةنس ةتافو اهو دئنقرمس نكس قىنادمطلا ىعذربلا

 بتك ىف ٍّرم ..نابزرملا نب دمحم نب هللا دبع مساقلا ىبأ /77 4 :ريبكلا ىوغبلا مجعم)
 ٠ .ةباحصلا

 .ةباحصلا ىف رم - ىواديصلا نيسحلا ىبأ .دمحأ نب دمحم ىاسغلا / 3817 (عيمج نبا مجعم)
 نيسحلا ىبأ .قوزرم نب عناق نب ىقابلا ديعل / 8560 06 للخح ىكوأا :(عناق نبا مجعم)

 .ةباحصلا ىف 7 - ىدادغبلا

 .ه 0٠١ - ءىرقملا ظفاحلا ىفوكلا مئانغلا ىبأ ,ىسرنلا ّىأ/ 048 :(نوميم نب ىلع نب دمحم مجعم)
 ه١604 - ىناهبصألا رمع نب دمحم / 0١4 :(ىنيدملا ىسوم ىبأل .ةباحصلا ةفرعم)
 ه196 - ىقناهبصألا قاحسإ نب دمحم هللا دبع ىبأ /750 :(هدنم نبال .ةباحصلا ةفرعم)
 ه 40 - دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ىناهبصألا / 986 :(ميعت ىبأل ةباحصلا ةفرعم)
 .داصلا فرح ىف (ةياحصلا) عم رم ,ةباحصلا ىف بتك نم انهام -

 هللا دبع ىبأ مكاحلل ةفرعملا .مكاحلا مولع ,ثيدحلا مولع ةفرعم .ثيدحلا مولع عاونأ ةفرعم)

 46١ .مكاحلا مولع 278 .ةعومسم لصأ ةخسن 5١5, 5١, 75١4 .هباتك ١91١ :ىرؤوباسينلا

 .(جرختسملا) هم؟ : :ىناهبصألا ميعن : ىبألو 00 ,ةفرعملا مال“ .مكاحلا مولع

 .ىنكلا بتك ىف رم - 48١ :(ىتسلا ناَّبِج نب دمحم .متاح ىبأل ءىنكلا نود ءامسألاب نوفورعملا)
 ه١10١ - مهالوم .ىبلطملا راسي نب قاحسإ نب دمحم هللا دبع ىبأ / 174م١ :(قاحسإ نبا ىزاغم)

 اها فدملا ,مهالوم ىدسألا . شايع ىبأ نب / 7*5 :(ةيقع نب ىسوم ىزاغم)
 .حوتفلاو ريسلا عم 7 - ه١٠1ال - دقاو نب رمع نب دمحم / 58١. :(ىدقاولا ىزاغم)

 .نيشلا فرح ىف :ننسلا ملاعمل .رهاط ىبأ ظفاحلا حرش عم اما ناميلس ىبأ( ىباطخلل ننسلا ةمدقم)

 نب ملسمل حالصلا نبا هركذ - (مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا ©م .دحاو وار الإ هنعا وري م نم)

 (ه480 - ىقارعلا لضفلا ىبأ ظفاحلل :ةركذتلاو ةرصبتلا) ىف وهو .هرأ مل :لاقو .جاجحلا
 . : باتك

 «.ىسدقملا رهاط نب دمحم طخب ةخسن هنم ىدنعو :ىقارعلا لاقو / (ملسمل نادحولاو تادرفملا)
 فلتؤملا نع بايترالا عفر ىف لامكإلا) ليلجلا هباتك وه 2 546 (الوكام نبال فلتخملاو فلتؤملا)

 .ةزمهلا فرح ىف م - (باقلألاو ىتكلاو ءامسألا ىف فلتخملاو



 لح نساحملاو ةمدقملا ىتم.ىف بتكلا ليلد

 . 23171 ه 0519 - ىلع نب نمحرلا دبع ىينحلا جرفلا ىبأ نيدلا لامس / ىزوجلا نبال تاعوضوملا

 ىووتلا نيدلا ىيح هبسنو - حالصلا نبا نتم ىف .هفلؤمل بوسنم ريغ "7174 ,)ال4 5

 .018 .581 - حالصلا نبا ىلع مهتافنصم ىف ىقارعلا نيزلاو قيقلبلا جارسلاو

 - ىيهذلا ظفاحلل - 354 :ةثام وحن ,ةعوضوم ثيداحأ نم هقلا دبع ىبأ مكاحلا كردتسم ىف ايف ءزج

 .ءزج :ميجلا ىف َّرم هال64

 ىلع مدقملا 21,207 لاه ل5 (ةنيدملا ملاع ةرجحلا راد مامإ :كلام مامإلا باتك .أطوملا)

 .ًاطوملا وهف ,قالطإب ءكلام مامإلا باتك) ءىجي ثيحو 7١17 .099 ,ةفنصملا عماوجلا

 ه 471 - ىفابتلا نبا .بلاغ نب مات .ىيطرقلا بلاغ .ىبأل / 797 :(ةغللا ىف بعوملا)

 نب رعع باطخملا ىبأ ءىبلكلا ةيحد نبال .رينملا جارسلا دلوم ىف ,ريونتلا / 848 : (ةيحد نبال ءدِلْوَلا)

 1 ه7“ - ةرهاقلا ليزن .قبسلا مث ىنادلا .دمحم نب نسحلا

 -/ ىنغلادبع ظفاحلل .009 ةفلتخم ءابسأب ةاورلا نم ركذ نم

 .001 :ىقارعلا هلاق.ىرصملا ىنغلا دبع ظفاحلل (قيرفتلاو عمجلا ماهوأل حضوملا)

 هللا دبع ىبأ نيدلا سمش ظفاحلل .لاجرلا دقن ىف لادتعالا نازيم / 015 :(ىبهذلا ظفاحلل ءنازيملا)

 .هالغ8 - نامثع نب دمحأ نب دمحم

 (ن)

 نب دمحم نب دمحأل / هخوسنمو نآرقلا خسان - 1:57 :(ساحنلا رفعج ىبأل ,خوسنملاو خسانلا)

 ش ه8 - رسفملا ىوغللا ءىرصملا ىدارملا ليعامسإ ٠

 ىمزاحلل .راثكلا نم خوسنملاو خسانلا نايب ىف ءرابتعالا /777 // :(ىمزاحلل م خوسنملاو خساتلا) .

 ه084 - ىعفاشلا ىناذمهل مزاح نب نامثع نب ىسوم ني دمحم نيدلا نيز ركب ىبأ 0

 /١61. :(هنع هللا ىضر / كلام نب سنأ ىباحصلا نع تايعابر خسن)

 .اهديناسأ ىهوأب (اهنع هلا ىضر ةشئاع ةديسلا ثيدح نم .نييرصبلا دنع ةخسن)

 .01417 :ةيواعم هدج نع هيبأ نع (ىريشتقلا ةديح نب ةيواعم نب ميكح نب زهب ةخسن)

 .087 :(ورمع هدج نع هيبأ نع «ىمايلا بعك نب ورمع نب فرصم نب ةحلط ةخسن)

 .447 :(كلام نب سنأ نع رانيد نب هقا دبع ةخسن)

هيأ نع (صاعلا نب ورمع نب هلل ديع نب دمح نب بيعش نب ورمع ةخسن)
 هدج نع بيعش 

 .دايج تايهقف اهيف.- " 0175 - 08٠ ةقداصلا - (ورمع نب هللا دبع

 نب نيديشر نب جاجحلا نب دمحم نب دمحأ ةياور نم (مهديناسأ ىهوأب .نييرصملا دنع ةريبك ةخسن)

 .168 :نمحرلا دبع نب ةَّرق نع هدج نع هيبأ نع دعس



 نساحملاو ةمدقملا ىنتم ىف بتكلا ليلد لكن

 .447 :(سنأ نع .ليوطلا هللا دبع نب ىسوم ةخسن)
 .447 :(سنأ نع ةبده نب ميهاربإ .ةيده ىبأ ةخسن)

 .647 (ةريره ىبأ نع .ىاعنصلا هبنم نب مامه ةخسن)

 ىمشاهلا نابأ نب رضخلا - ماهه ةفيحص ©
 .687 سنأ نع بلاغ نب دمحم نب دمحأ نع لماك نب دمحأ ةخسن ©
 هللا دبع ىبأ .ىذمرتلا ميكحلل ءلوسرلا رابخأ ةفرعم ىف / 49١ :(ىذمرتلا ميكحلل .لوصألا رداون)

 ه100 - نذؤملا نسح نب ىلع نب دمحم

 (ىءو)

 - ىطسقرسلا ىسلدنألا / :(ىكلاملا ىرمغلا ركب نب ديلولا سابعلا ىبأل ,ةزاجإلا ىف ةزاجولا)

 ه7

 .ىنيقلبلا جارسلل 5607 - (بذهملا حرش ىلع برقملا عوبنيلا)

 مامإلا ىلوصألا ىعفاشلا قاحسإ ىبَأ ىزاريشلل (بذهملا)و /

 ان ذي ابن



 هباتكو حالصلا نبا ورمع وبأ - ١

 3111 1 10099909000 هخويشو هتالحر ,هت ريس زجوم -

50-07 
 تلت م ممم اممم ونوه ووو ووو وهوه ومو هموم ومو هو هوه هو ووو وهدم مهمه هةموو هوة وود ومهم ووو مهموم ومع ..ييممما كهل

 8 2 اذهب ومسم وا م و موف هيلع اع و ,هذيم التو هياحصأ

 )0 2 دلا نبا - - (

. 

 531111111111001 2 غل لي مهوصاو .باتكلا ةاور -

 31111100000 حالصلا نبا باتك ىلع تافنصملا -

 هباتكو .ىيقلبلا جارسلا - ؟

 311111 90900000'1009999999999990ا ........ ةئمأثلا ةئ ةئماثلا ةئاملا ملاع -
5 
 531111010110111 011610101010110 هذيمالتو هب ز احصأ

 (حالصالا نساحم :هباتك)

 فنصملا رصع دعب حلطصملا بتك ىف اهعضومو اهيلع تافنصملاو نساحملا ةاور -

 ل

 ى؟ - 55
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١ 
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 ىعوضوم سرهف 020300 0 1

 نساحملاو ةمدقملا خسن

 حالصلا نبا ةمدقم - 1 ١

 1 : اهتاعبط
 اووال ةيناثلاو ها4١١ ةنس ىلوألا ةيدنطلا

 ىا155 : ةرهاقلاب ةداعسلا

 ها٠6 :ىلوألا .ةيبلحلا

 / م1944 توريبو م477١ :ةرونملا ةنيدملاب ةيملعلا ةبتكملا اتعيط

 ٠ | :حالصلا نبا ذيمالت.رصع نم ناتخسن

 راتهملا نبا دجملا لصأ نع ه7 ةنس اهخسن خيرات .(ص) اهزمرو ءةيلصوملا -
 .. نبا نيدلا رصان ىلإ تلآ ه١14 ةنس ىف حالصلا نبا ىقتلا ىلع هعامس ىرصملا
 .كلمتلا قيرظب - هاله7 ةنس قوتملا - ىبلحلا ميدعلا

 ةرهاقلاب ةيموقلا بتكلا راد - - ثيدح حلطصم )0( مقر

 0 ماه نع ها/0 1 ةنس .اهقيثوتو اهتلباقمو اهخسن نم غارفلا خي رأت :(غ) ةيبرغملا -

 . ىكلاملا ىستوتلا ىعبرلا ليمج نيا- سمشلا ةخسنمللا ها/-8 ةنس رغتلاب عامس

 ىضاق .ىعفاشلا نيزر نبأ ىقتلا» ىلع نيترم اهل هتءارقب ,ةيردتكسالاب ىضاقلا
 ,#337 ىتنس - نيترملا قف عامسلل هحيحصت .نيزر نبا طخب.ةخسنلا ىلعو «ةاضقلا
 حالصلا نبا ورمع ىبأ ىقتلا ىلع ةءارقلا لامكل نيزر نبا ىقتلا عامسب ه0
 ْ .مظعملا ناضمر رهش اها731 ةنس ,قشملب ةيحاورلا ةسردملاب

 ةرهاقلاب بتكلا راد .حلطصم (6١ه)مقر /

 :امهب قحلتو

 مامإلا مسرب اه٠16 ةنس لوأ مرحملا رهش ىف اهتباتك تمت :(ز) ةيقيرزلا ةخسنلا -
 نم هعامس (ابيرقت ه٠97 - 893) نميلاب ةيديزلا ءاهقف نم ىقيرزلا نيدلا فرش

 هلاجر .لوط هيف داتسإب (ه 470 - 879) نينمؤملا ريمأ .ىلع لكؤتملا مامإلا هخيش
 ىلع هعامس ها28- - 7-7 «نيزر نبا ىقتلا» ىلإ نميلا ءاهقف ةيديزلا ةحئ
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 ه7 ةنس ةيحاورلا ةسرفلاب حالصلا نب. و رمع ىبأ ىقتلا

 .ةرهاشلاب ةيموقلا بنكلا راد «ثيدح حلطضم 5486 مقر /

 ىبأ نيدلا نيز ظفاحلل .حالصلا نبا نتم نم .ةقيتع لصأ :(ع) ةيقارعلا ةخسنلا -

 .. نبا باتك نم قلغأو قلطأ ا حاضبإلاو ديبقتلا) ليلجلا هباتك عم ىقارعلا لضفلا

 | لصأ نم القن «ىرهزألا ىحيفطألا نيدلا فرش خيشلا» ةطخب .اهبتك (حالصلا

 نينثالا موي اهتياتك نم غارفلا خيرأت ىرهزألا طخب اهيلعو ,ىقارعلا نيزلا هخيش

 ىلعو ("0ةئامعبسو نيعستو ثالث ةنس مركملا نابعش رهش نم ٌتلخ نيرشعو نامثل

 هتزاجإو الماك باتكلل عامسلاو ةءارقلا حيحصت ىقارعلا ظفاحلا طخب ةخسنلا

 نبا نتملا ةيقارعلا ةخسنلا هذهو هتياور .عامسلا نم سلاجت رضح نمو ىرهزألا خيشلل

 ىئالعلا حالصلا هيخيش نع ىقارعلا ظفاحلا ةياور نم ,حاضيإلاو ديفتلا عم حالصلا

 اعامس ىومألا ليلخ نبا دمحم ىبأ ءاهبلاو ,ةيقاب ةزاجإو .باتكلا ضعيل اعامس

 (ىالا6 - 750) :ىقشمدلا رطهملا نبا نيدلا رصان نع امهالك :باتكل عيمجل

 .هرمع نم ةسماخلا ىف اًروضح .حالصلا نبآ ورمع ىبأ هقلؤم نم هعامس

 ةحفصلا .ةرهاقلاب بتكلا راد ةنازخ .ثيدح حلطصم م مقر /

11 ةقثوم ريغ .ةدعاسم ةيطخ خسن -
 -1١75682 ل آ ز ز ز ز ] 

اح حلطصم 1١74 مقر : فال هك
 ةرهاقلاب بتكلا راد اسي دح 

 حلطصم 7. مقر : ةيرصملا الا خي ةخسن

 لا ل 1111 ةعبطلا هذه ىف جالصلا نبأ نتم -

 00 « كا

 - نيدلا جار مامإلا هخيش طخ اهيلعو .لبنحلا حالصلا اهبتك :ةقئوم لصأ ةخسن -

 .ةياورلا َْق نذإلاو .عامسلاو ةءارقلا حيحصتب «٠ «قيقلبلا'

 ةرهاقلاب بتكلاراد حلطضم )١4١( مقر /

#» 

 1 1 .ةرذعمو ..ححصيلف



 ىعوض وم سرهف لح

 ققحملا صنلا
 *”نساحملاو ةمدقملا ىتتمل

 هباتك عاونأل حالصلا نبا ةسرهفو . ةمدقملا ةجابيد ١46 - ١6١
 نساحملا ةجابيد 1-١

 ثيدحلا مولع عاونأ نم لوألا عونلا

"0 -5١١69( 

 590١ فيعضو .ءنسحو حيحص : :هلهأ دتع ثيدحلا

 يلو .مهطورش ىلع حص هنأ ٠ هانعمف ,حيحص ثيدح اذه : اولاق ىتم ١ : حيحصلا ثيدحلا فيرعت
 ١60 - ملعأ هللاو ءرمألا سفن ىف هب اعوطقم نوكي نأ هطرش نم

 ىلع حصي ىل هنأ دارملا امنإو .هتحص مدعب اعطق كلذ سيلف .حيحص ريغ هنإ :ثيدح ىف اولاق اذإ كلذكو
 ١67 مهطو رش

 ةمهم دئاوف

 ىرن اذهو .ةوقلا ىف توافتت حيحصلا تاجرد نإ مث .هيف فلتختو هيلع قفثم ىلإ عونتي حيحصلا - ١
 ١617 .قالطإلا ىلع حصألا هنأب ثيدح وأ دانسإل مكحلا نع كاسمإلا

 5١017" - 5١00 قالطإلا ىلع .ديناسألا حصأ ىف لاوقأ
 :لاجمب حيجرتلا صيصخت مكاحلا راتخا
 ديناسأ حصأو .باطخلا نب رمع ديناسأ حصأو .قيّدصلا ديناسأ حصأو .تيبلا لهأ ديناسأ حصأ

 ةلسلس هيف - :ةشئاعو ءرمع نباو .ةريره ىبأل - مهنع هللا ىضر - ةباحصلا نم نيرثثكملا
 1١6086- ١65 بهذلاب ةكبشم

 ,نييرصملا ديناسأ تبثأو .نييناميلاو .نييكملا ديناسأو .كلام نب سنأو .دوعسم نيأ ديناسأ حصأو

 ١66 - ١65 نييناسارخلاو .نييماشلاو

 مدقت امل ةلباقم .مكاحلا دنع - ةدايز

 .نساحملا تاحفصل دوسألا مقرلاو نساحملاو ةمدقملا ىنتمل ,تاحفصلا ماقرأ قوف ؟ مقر
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 . ةشئاع ةديسلاو .ةريره ئبأو .نييرَمُعلا ديناسأ ىهوأو ١605" ,قيّدِصلاو .تيبلا لهأ ديناسأ ىهوأ -

 1 مهنع هللا ىضر ١ا/ سنأو

 ١95 - 10+ نييناسارخلاو نييماشلاو ,نييرصملاو ,نييناميلاو .نييكملا ديناسأ ىهوأو -

 دحأ ىف هدجن ملو دانسإلا حيحص اثيدح اهريغو ةيثيدحلا ءازجألا نم ىوري اهيف اندجو اذإ - ؟

 انإف .ةروهشملا ةدمتعملا ثيدحلا ةمئأ تافنصم نم ءىش ىف هتحص ىلع اصوصنم الو .نيحيحصلا

 رابتعا درجمب - حيحصلا كاردإب لالقتسالا-زذعتل ءةتحصب مكحلا مزج ىلع رساجتن ال
 ش ١09" :راصعألا هذه ىف - ديناسألا

 1١. ملسم مث ىراخبلا :حيخصلا فنص نم لوأ - *

 ١5١ ىمرادلاو .دمحأ مامإلا فينصتو أطوملا لثم ٌداريإ جرخي .هدحو حيخصلل .درجملا

 نم اباوص رثكأ ملعلا ىف اباتك ضرألا ىف ملعأ ام» .ىعفاشلا مامإلا لوقو .نيحيحصلا نيب ةلضافملا

 *١15. كلام باتك .

 ,«جاجحلا نب ملسم باتك نم حصأ باتك ءابسلا ميدأ تحت ام» :ىروباسينلا ىلع ىبأ ظفاحلا لوق

 "51١:ههيجوتو

 | .177 :كلذ امزتلا الو ءاهيحيحص ىف حيحصلا ابعوتسي مل - 4

 اهنإ ليق دقو ءاهنم رركملاب اثيدح نوعبسو ةسمخو ناتئامو فالآ ةعبس ىراخبلا حيحص ىف ام ةلمج

 1١77 ثيدح فالآ ةعبرأ ةرركملا طاقسإب

 157 :كلذك فالآ ةعبرأ نم وحن رركملا طاقسإب ملسمو

 ىفكيو ,ثيدحلا ةمئأل ةروهشملا ةدمتعملا تافنصملا نم بّلُطُت .نيباتكلا ىف ام ىلع ,حيحصلا ىف ةدايزلا

 بتكلا ىف دجوي ام كلذكو .هعمج ايف حيحصلا مهنم طرتشا نم بتك ىف اًدوجوم هنوك درحي

 نيب عمجلا) ىف دوجوم اذه نم ريثكوي .حرش ةدايز وأ فوذحمل ةمتت نم نيحيحصلا ىلع ةجّرخملا

 ١54 - 15* (ىديمحلا هللا دبع ىبأل) (نيحيحصلا

 ىلإ هداهتجا هادأ امو ءامهدحأ وأ.نيخيشلا طرش ىلع هآر امم (ظفاحلا هللا دبع ىبأ مكاحلا كردتسم)

 ١14 (قسببلا ناّبج نبا متاح ىبأ ححص) همكح ىف هبراقيو - وطخلا عساو هيف وهو - هحيحصت

 | هنم حصأ وه لب هيراقي سيل «نابح نياو» هحيحصت هريغل دجوي مو مكاحلا هححص اميف فقوتلا ىغبني

 ا 154 ةعزخ نبا حيحص كلذكو «ريثكب

 اهيف اهوفنصم مزتلي م ءاهنع هللا ىضر .ملسم باتك وأ ىراخبلا باتك ىلع ةجّرْخُملا بتكلا - ه
 ولعل ابلط نيخيشلا ةهج ريغ نم ثيداحألا كلت اوور دقو ءاهنيعب ثيداحألا ظافلأ ىف اهتقفاوم

 ةلقتسملا مهفيناصت ىف ظافحلا هجرخأ ام اذكهو .ظافلألا ىف توافتلا ضعب اهيف لضحف دانسإلا

 السم وأ ىراخبلا نأ نم رثكأ كلذب دافتسي الف «ملسم وأ ىراخبلا هجرخأ» :هيف اولاق امم

 - ١10 :ىنعملا ضعب ىف ارو ءظفللا. ىف توافت ضعب لامتحا عم ,ثيدحلا كلذ لصأ جرخأ
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 ١77 - تامتتب حيحصلا ردق ىف ةدايزلاو .دانسإلا ولع :ةروكذملا جيراختلا نم دافتسي

 .لاكشإ الب هتحصب امكح ىذلا كلذف .لصتملا دانسإلاب امهيباتك ىف ناخيشلا هدتسأ ام - 5

 باتتك ىف كلذ عقو ام بلغأو - رثكأ وأ دحاو هدانسإ أدتبم نم فذُح ىذلا قلما امأو

 ١717 كلذ نايبو ءرظن هضعب ىفف - ليلق ملسم باتك ىف وهو .ىراخبلا

 مجارت نم عضاوم ىف ىراخبلا باتك ىف دجوي ءليلق حيحصلا طرش نع كلذ نم دعاقتي ام نإ مث

 رصتخملا حيحصلا دنسملا عماجلا) :همسا هب رعشي ىذلا هعوضومو باتكلا دصاقم نود باوبألا

 ' ىف تلخدأ ام» :هلوق قلطُم عجري صوصخلا كلذ ىلإو (همايأو هننس) ب هقا لوسر رومأ نم

 نود .باوبألا نوتفو هعوضومو باتكلا ٌدصاقم كلذب لكب دارملا امنإو «ّحص ام الإ عماجلا باتك

 ١519" - ١39" ةلثمأ .امطق كلذ نم سيل ام اهضعب ىف نأل ءاهوحنو مجارتلا.

 :هتفرعم نايبب ةلفاكلا مهفيناصت ىف ةمئألا هجرخ ام رابتعاب حيحصلا ماسقأ -

 .ملسمو ىراخبلا هجرخأ حيحص : اهوأ

 ملسم نع .يراخبلا هب درفنا حيحص :ىناثلا

 ىراخيلا نع ءملسم هب.درفنا حيحص :ثلاثلا

 ْ .هاجرخي م امههطرش ىلع .حيحص : عبارلا

 1 هجرخي مل ىراخبلا طرش ىلع حيحص :سماخلا ..

 .هجرخي مل ملسم طرش ىلع حيحص :سدلسلا
 1719 - ايهنم دحاو طرش ىلع سيلو امهريغ دنع حيحص :عياسلا

 قافتا هب نونعيو كلذ نوقلطي «هيلع قفتم حيحص» :ثيدحلا لهأ هيف لوقي ىذلا وهو .لوألا اهالعأو
 قافتاب ءدعم لصاحو كلذ نم مزال هيلع ةمألا قافتا نكل .هيلع ةمألا قافتا ال ,ملسمو ىراخبلا

 ىرظنلا ىنيقيلا ملعلاو .هتحصب عوطقم هعيمج مسقلا اذهو .لوبقلاب هيلع اقفتا ام ىقلت ىلع ةمألا
 هنأل لوبقلاب ةمألا هتقلت امنإو ,نظلا الإ هلصأ ىف ديفي ال هنأب اجتحم كلذ ىفن نمل افالخ .هب عقاو

 نظ نأل .حيحصلا وه هانرتخا ىذلا بهذملا»و 2؛ٌىطخي دق نظلاو ..نظلاب لمعلا مهيلع بجي

 عامجإلا- ناك اذهو .أطخلا نم ةموصعم اهعامجإ ىف ةمألاو .ئطخي ال أطخلا نم موصعم وه نم

 ١7٠ اهب اعوطقم ًةجح داهتجالا ىلع ىتتْبملا

 نم اهريغو نيحيحصلا ةعجارم ىف .نآلا .نسحلاو حيحصلا ةفرعم قيرط راصحنا روهظ عم - 4

 لمعلا هل غوسي نمم ناك اذإ .كلذب جاجتحالا وأ لمعلا دارأ نم ليبسف .ةدمتعملا بتكلا |

 ةددعتم ةحيحص لوصأب هريغ ةقث وأ وه هلباق لصأ ىلإ عجري نأ هب . جاجتحالا وأ ثيدحلاب

 ١77 لوصألا كلت هيلع تقفتا ام ةحصب ةقثلا هل لصحتل
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 ىناثلا عونلا

 ثيدحلا نم نسحلا ةفرعم
 00 مكي

 ١74". اههريغو :ىذمرتلا دنعو ىباطخلا دنع .هفيرعت
 : نامسق هنأ .هيف مهمالك فارطأل عماجلا .رطنلا نم رهظي

 أطخلا ريثك الفغم سيل هنأ ريغ ٠ .هتيلهأ ققحُت مل روتسم نم هدانسإ لاجر ولخي ال ىذلا.ثيدحلا :لوألا

 ْ .27/6 ثيدحلا ىف بذكلاب مهتم وه الو

 7“ .حيحصلا لاجر ةجرد غلبي م هنأ ريغ ةنامألاو قدصلاب نيروهشملا نم هياور نوكي نأ ىناثلاو

 :تاغيرفتو تاهيبنتب حضتيو كلذ ليصأت اذه

 ١ - كلذ نايبو حيحصلا نع رصاقتي نسحلا /١0/9".

 الهف .ةديدع هوجو نم ةريثك ديناسأب تيوُر اهنوك عم اهفعضب اًموكحب ثيداحأ دجن انإ ؛ :لاقي دق - ؟

 ةدع نم هئيجب لوزي ثيدحلا ىف فعض ىلك سيل هنأ : : كلذ باوجو ؟ نسحلا هجو نم كلذ متلعج

 5١278. توافتي كلذ لب .هوجو

  قدصلاب نيروهشملا نم هنأ ريغ ناقتإلاو ظفحلا لهأ ةجرد نع ارخأتم ثيدحلا ىوار ناك اذإ - ©

 حيحصلا ةجرد ىلإ نسحلا ةجرد نم هثيدحب ىقري كلذف ,هجو ريغ نم هثيدح ٌىورو ء.رتسلاو

0000 

 ضعب .مالك نم تاقرفتم ىف دجويو ءنسحلا ثيدحلا ةفرعم ىف لصأ ىذمرتلا ىسيع ىبأ باتك - ؛
 .اهريغو ئراخبلاو لبنح نبا دمحأك هلبق ىتلا ةقبطلاو هخياشم

 .1875 - ١8٠0" (قاتسجسلا دواد ىبأ ننس) اضيأ نسحلا ناظم نمو

 لف ثيداحألا هميسقت, ىف - ىوغبلا دمحم ىبأ ةنسلا ىبح - (عيباصمل بحاص) هيلإ راص ام - ©

 4 فرعي ال حالطصا .ناسحو حاحص

 ىلإ نوكرلاو اهب جاجتحالا ىف اهارحجي ىرج امو .ةسمخلا بتكلاب ةقحتلم ريغ ديناسملا بتك -

 هثيدح نم هوور ام ىباحص لك دنسم ىف اوجرخي نأ ديناسملا باحصأ ةداعف .اقلطم اهيف دّروي ام

 ١84. - 87١:هب اجتحم اثيدح نوكي نأب نيديقتم ريغ

 ثيدح وأ .حيحص ثيدح اذه : : مطوق نود .دانسإلا نسح وأ دانسإلا حيحص ثيدح اذه : :مهوق - ا

 ْ ١184. كلذ نايبو ءنسح

 ' حيجصلا نع رصاق نسحلا نألء«لاكشإ ؛حيحص نسح ثيدح اذه : : هريغو ,ىذمرتلا لوق ىف -
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 لاكشإلا اذه باوجو .هتابثإو زوصقلا كلذ ىفن نيب عمج دحاو ثيدح ىف اههنيب عمجلا ىفف

 ا : 6

 عاونأ ىف هجاردنال .حيحصلا عاونأ ىف اجردنم هلعجيو نسحلا عون درفي ال نم ثيدحلا لهأ نم - 9

 "١1مل - ام هب جتحي ام

 ثيدحلا نم فيعضلا ةفرعم :ثلاثلا عونلا

 "1483 - امم

 دنئسملا ةفرعم :عبارلا عونلا

 "ل١9 -19)

 نع ءاج اهيف كلذ لمعتسي ام رثكأو .هاهتنم ىلإ هيوار نم هدانسإ لصتا ىذلا هنأ ,هيف لاوقألا لدعأ
 .1160- 5١54 مهريغو ةياحصلا نع ءاج ام نود .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لصتملا ةفرعم : سماخلا عونلا

099" 

 .هاهتنم ىلإ هدانسإ لصتا ىذلا وهو .فوقوملاو عوفرملا ىلع عقي هقلطمو .لوصوملا :اضيأ هيف لاقيو
 5١947. فوقوملا لصتملا لاثم ء.عوفرملا لصتملا لاثم

 ْ عوفرم ا ةفرعم : سداسلا عونلا

(099" 

 عاطقنالاو .ءاوس موق دنع دتسملاو وهفءةصاخ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلإ فيضأ ام وه
 ىلع نالخدي لاصتالاو عاطقنالا نأ ىن ناقرتفي موق دنعو .اعيمج اههيلع نالخدي لاصتالاو
 5١41. ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىلإ فاضملا لصتملا ىلع الإ دنسملا عقي الو .عوفرملا

 فوقوملا ةفرعم :عباسلا عونلا

 002 لقومه )1١98-
 ىلإ هب زواجتُي الو مهيلع فقويف ,مهلاعفأو مهلاوقأ نم .مهنع هقا ىضر ةياحصلا نع ىوري ام
 هنمو .لوصوملا فوقوملا نم نوكيف هيف دانسإلا لصتي ام هنموءملسو هيلع هقلا ىلص هللا لوسر
 .لوصوملا ريغ فوقوملا نم نوكيف هدانسإ لصتي ال ام

 ١10 - 195 .رثألا مساب فوقوملا فيرعت نييتاسارخلا ءاهقفلا حالطصا ىف دوجومو .
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 عوطقملا ةفرعم :نماثلا عونلا
 8.1١" - ١و5

 ١97 مهاعفأو مهلاوقأ نم مهيلع افوقوم نيعباتلا نع ءاج ام وه

 مهاوقأ نم ريختُيل ءاهيف رظنلاو نيعباتلا ىلع تافوقوملا عطاقملا ٌبتك مزلي هنأ بيطخلا :عماج ىو

 هللا ىلص ىبنلا نع هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج قيرط نم دنسأو .مهبهاذم_نع ذْشُي الو

 نع ءاج امو .ةضيرفلاك متح وهف ىنع ءاج امو .ةضيرف وهف هللا نع ءاج امد» :لاق ءملسو هيلع

 .195 «ةعدب وهف مهنود نم نع ءاج امو .رثأ وهف مهعابتأ نع ءاج اموءةنس وهف ىباحصأ

 هيلع هللا ىلص هقا لوسر نامز ىلإ هفضي مل نإ ؛اذك لوقن انك :وأ ءاذك لعفن انك :ىباحصلا لوق - ١

 :ىباحصلا لوق ليبقلا اذه نمو .عوفرملا ليبق نم وهف هفاضأ نإو .فوقوملا ليبق نم وهف ملسو
 ؛هدهع ىلع اذكو اذك لاقي ناك :وأ ايف ملسو هيلع هقلا ىلص هقا لوسرو ءاذكب اَسأب ىرن ال انك

 دخلا ؛هتايح ىف كلذ نولعفي اوناك :وأ

 هرهاظب فرصني كلذ قلطم نأل ,عوفرملا عون نم ؛اذك نع انيب وأ ءاذكب انريأ : ىباحصلا ٌلوق - ؟

 ةنسلا نم :ىباحصلا لوق كلذكو .ملسو هيلع هقلا ىلص ها لوسر وهو ,ىهنلاو رمألا هيلإ نم ىلإ

 ١18 عوفرم دنسم هنأ حصألاف .كلذ سناج ام رئاسو ؛اذك '

 ؛مساقلا ىبأ ةنس :هلوقو ؛ةنسلا َتبصأ :هلوقو ؛انيبن ةنّس انيلع اوسيلت ال :ىباحصلا لوق لثم امأو

 .154 ضعب نم برقأ اهضعبو .ةنسلا نم : وت كح ىف ظافلالا هذهف

 ٠٠١ ةباحصلا ريسافت مكح - ©

 غلبي :وأ .ثيدحلا عفري :ىباحصلا ركذ دنع اهديناسأ ىف ليق ىتلا ثيداحألا .عوفرملا ليبق نم - ع

 .؟١٠5 :ةياور :وأ ,هيمتي :وأ هب

 ١ :لسرم عوفرم هتكل ؛ .عوفرم اضيأ كلذف ؛هب غلبي وأ ثيدحلا عفري : ىعباتلا نع ىوارلا لاق اذإو

 لّسرملا ةفرعم :عساتلا عونلا
 ا

 اذإ ,مهسلاجو ةباحصلا نم ةعامج ىقل ىذلا ريبكلا عباتلا ثيدح :اهيف فالخ ال ىتلا هّتروص
 "709 نيعباتلا نيب ةيوستلا روهشملاو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 57.8 5704 اهيف فلتخا روص هلو



 ىع وص وم. -س رهف 0 ١ نب

 507 َرخآ هجو نم هئيجمب هجرخم حصي نأ الإ فيمضلا ثيدحلا ٌمكح لسرملا مكح

 ترِهْس ذإ «بيسملا نب ديعس ليسارمب هجاجتحاو .لسرملا ثيدحلا ىف ىعفاشلا مامإلا بهذم ريرحت
 ٠17" - 5٠١ نيعباتلا رابك ليسارمب جاجتحالا دويق .هديدست ىلع لدي ام دجوف اهفك

 "؟١١ لسرملا ثيدحلاب جاجتحالا ىف .ةمئألا ءاهقفلاو .ظافحلا ريهامج بهذم

 ْ عطقتملا ةفرعم :رشاعلا عونلا

 "ىلو - 5

 ىلإ لوصوملا لبق. هيف ىذلا دانسإلا وه عطقنملا نأ اهنم هبهاذم لسرملا نيبو هنيب قرفلا ىفو هيف

 هنمو .اههبم الو انيعم ال ءروكذم ريغ اههنيب طقاسلاو ,هقوف ىذلا نم ممسي مل وار .ىعباتلا

 55١ ىناثلا لاثمو لوألا لاثم .مهبم ظفلب هتاور ضعب هيف ركُذ ىذلا دانسإلا

 | .ةداتسإ لصتي ال ام لك وهف ءهريغلو هل لماش. مطقنملاو .نيعباتلاب صوصخم لسرملا نأ اهنمو
 . هللا ىلص ىبنلا نع ىعباتلا هاور ام لاسزإلاب فصوي ام رثكأ نأ الإ ءلسرملا لثم عطقنملا نأ اهنمو

 ؟5؟162- ©55١6 ةباحصلا نع نيعباتلا نود نَم ءاور ام :عاطقنالاب فصوي ام رثكأو ملسو هيلع

 لضعملا ةفرعم :رشع ىداحلا عونلا

 "1و - 515

 | .الطعم عطقتم لك سيلو عطقنم لضعم لكف .مطقنملا نم عونل بقل وه
 حالطصا وهو ؛لضعم وهف هلضعأ :نولوقي ثيدحلا باحصأو ..ادعاصف نانثا هدانسإ نم طقس ام وهو

 59١١ ةغللا ثيدح نم لكشم

 .لضعملا ليبق نم ؛اذك ملسو هيلع هلا ىلص هقا لوسر لاق :مهريغو ءاهقفلا نم نيفنصملا لوق
 1 5١14" هيلع افوقوم اثيدح عباتلا نع عباتلا ىور اذإ كلذكو

 : تاعيرفت

 ١ - همكحو .نعنعملا دانسإلا 57١
 "5917 - ؟9١ ؟«نعو» ةلزنم وه له ءاذكو اذك لاق انالق نإ :ىوارلا لوق - ؟

 .هنع ثدحف ناسنإ نم عامس هل َمِلُع نم لك» نأب لوقلا «ىفريصلا ىعفاشلا ركب ىبأ قالطإ - "

 همكحف .هنع ثدحف ناسنإ ُهاقل هل َمِلَع نم لكو .هنم عمسي مل هنأ ملعي تح عامسلا ىلع وهف

 رئاس ىفو كلذ ىف ةجحلا نمو .هسيلدت رهظي م نميف .هقالطإ ىلع ءاذه لاق امنإ «مكحلا اذه

 1 - |هنيب ةطساولا ركذ ريغ نم - هنع ةياورلا هقالطإ ناكل .هنم هعمس دق نكي مل ول هنأ .بابلا

 .5597 سيلدتلا ةمصو نم ةمالسلا رهاظلاو ءاسلدم
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 .ةبراغملا نم هريغو «نيحيحصلا نيب عمجلا بحاص .ىديمحلا هقا دبع وبأ» هركذي ىذلا قيطتلا - 4
 هتروص - لبق نم ىنظقرادلا هلمعتسا دقو - اهدانسإ عطق (ىراخبلا حيحص) نم ثيدلحأ ىف

 7١75 كلذ نايبو .همكح همكح سيلو عاطقنالا ةروص:

 .ىذلا ناك اذإ ام هب قحتليو ءالصتم مهضعبو ءالّسرم تاقثلا ضعب هاور ىذلا ثيدحلا ُمكج - © 1

 لع مهضعب هفقوو .ثيدحلا مهضعب عفر اذإ اذكهو .رخآ تقو ىف هلسرأ ىذلا وه تقو ىف هلصو

 ١ .1359- ؟7؟هرخأآا تقو ىف هفقوو ءتقو ىف دحاو هعفر وأ .ىباحص

 سلدملا مكحو سيلدتلا ةفرعم :رشع ناثلا عونلا

 1 انانصا كنيس

 ملا . خويشلا نسيلدتو. ,دانسإلا سيلدت : نامسق سيلدتلا

 ةلخاد .مكاحلا اهركذ ىتلا ةتسلا ماسقألا نأ نايبو .ماسقأ ةتس سيلدتلا : ميشا لوقب هيل هيلع ضرتعُي ال

 ."977 هل .امذ مهدشأ نم ةيعش ناكو .ىابلعلا رك ةمذ ءادج هوزكم < لوألا

 ٠ | فوك دانسسإلا 3 .سيلدتلا اذهب فرغ نم ةياور لوبق ىف فالتخالا

 5770 هيلع لماحلا ضرغلا بسحب ةتهارك ىف لاحلا فلتخيو .فخأ هرمأف خويشلا سيلدت امأو

 ًداشلا ةفرعم :رشع ثلاثلا عونلا
 انيس ففف

 ىور ام فلاخي اثيدح ةقثلا ىوري نأ ذاشلا امإ .هريغ ىوري ال ام ةقثلا ىوري نأ ذاشلا سيل .

 امإ» ثيدحك .طباضلا .ظفاحلا لدعلا هب درفني اب لكشي ءذوذشلاب ةقثلا دارفنا فصو..سانلا

 ٠ هب درفت مث .ملسو هيلع هلا ىلص هقا لوسر نع .هنع هللا ىضر .رمع .هب درفت :«تاينلاب_ لامعألا

 نب ىبحي هنع مث «ىميتلا ميهاربإ نب دمحم ,ةمقلع نع هب درفت مث ءضاقو نب ةمقلع رمع نع

 .ثيدحلا لهأ دنع حيحصلا وه ام ىلع ءديعس

 هللا ىلص ىبنلا نع « ءرمع نع ةعقلع نع ميهاربإ نب دمحم نع ىبحي قيرط ريغ نم هثيدحلا جيرخت
 578 - 774 اهللع ىف رظنلاو ..ملسو هيلع

 امرا دحاو داتسإ الإ ا سيل هنأ عم (نيحيحصلا) ىف جرح .تاقث اهج درفت ثيداحأل ىرخأ ةلثمأ

 747 تاقثلا ءاور امل افلاخ ىوارلا هب درفتا ام مكح
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 ثيدحلا نم ركنملا ةفرعم :رشع عبارلا عونلا.

75-522" 

 ةقثلا نم هيوار ىف سيل ىذلا درفلاو ,تاقثلا هاور امل فلاخملا درفنملا :هانعب هنإف .ذاشلاك نامسق وه
 "63 - "؟40 ذاشلا ثيدحلل نيمسقلا نم لكل لاثم. هدرفت هعم لمتحي ام ناقتإلاو

. 35490 - 1294" 

 قايتخسلا بويأ نع .هيلع عَباتُي مل اثيدح ةملس نب دامح ىوري نأ هلاثم .رابخألا ىف رابتعالا قيرط
 هذهف ؟دامح ريغ ءبويأ نع هنيعب تيدحلا كلذ ىَوَر له رظنيف ؛ةريره ىبأ نع نيريس نبا نع
 ىبأ نع وأ نيريس نبأ نع مهضعب هاور نكلو بويأ نع هريغ هوري مل نإف .ةماتلا ةعباتملا ىه

 اهنكلو .ةعباتملا مسا هيلع قلطي دق كلذف ؛ِلكك هقا لوسر نع ةريره ىبأ ريغ هاور وأ ,ةريره

 ىو نكل ءالصأ ثيدحلا كلذ ورُي مل نإف .دهاشلاب اضيأ ىمست نأ زوجيو .ىلوألا نع ةرصاق
 لخدي دقو .قلطملا درفتلا هيف ققحت دقف الإو ,ةعباتم ريغ نم ٌدهاشلا كلذف .هانعب رخآ ثيدح

 نالفو .هب ريتعي نالف :ءافعضلا ىف اولاق كلذلو .هدحو هثيدحب جتحي ال نم ةياور بابلا ىف
 "714 هب ربتعي ال

 اهمكحو تاقثلا تادايز :رشع سداسلا عونلا

 "وو - ”ه.)

 ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلا نأ - بيطخلا هاكح اهيف - ثيدحلا باحصأو ءاهقفلا نم روهمجلا بهذم

00" 

 :ماسقأ ةثالث ىلإ ,ةقثلا هب درفني ام ميسقت ىف هنايب ءرظن. هيفو

 ذاشلا عون ىف قبس ايك درلا همك اذهف .تاقثلا رئاس هاور امل ايفانم افلاخم عقي نأ - ١

 .لوبقم اذهف ءهريغ هاور امل الصأ ةفلاخمو ةافانم هيف نوكي الأ - "

 وحن اههتيبف لاسرإلا عم لصولا ةدايز امأو 700 - 70١ هنم ةلثمأ.نيتبترملا نيتاه نيب عقي ام - ''

 ةدايز لاسرإلا ىف نأي لوقلاو 100 ثيدحلا ىف حدق عون لاسرإلا نأب كلذ دادزيو .انركذ ام

 ؟07 دنسأ نم عم ملعلا ةدايز نأ نيبتف ظفحلا ىف صقن لاسرإلا نأب ضَراَعُم ,ملع
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 دارفألا ةفرعم :رشع عباسلا عونلا

 "مم 360

 - ةبستلاب درف وه ام اهنمو .هماكحأو هماسقأ تقبس دقو .دحأ لك نع دحاو هب درفني ام دارفألا نم

 هب درفت :وأ .ةكم لهأ هب درفت ثيدح اذه :هيف لاقي ام لثم - لوألا مكح نم بيرق همكحو

 نم ايورم ناك نإو نالف ريغ نالف نع هوري مل :وأ ناسارخ لهأ وأ ةفوكلا لهأ وأ .ماشلا لهأ
 .كِلَذ هبشأ امو ...نييندملا نع نويرصبلا هب درفت :وأ .نالف ريغ نع هوجو

 درفت وأ ,ةكم لهأ هب درفت : لئاق قلطي نأ الإ .ثيدحلا فعضب مكحلا ىضتقي ام اذه نم ءىش ىف سيلو

 ءنييرصبلا نم وأ ,ةكم لهأ نم دحاو الإ هوري مل ام ىلع.كلذ وحن وأ ,نييندملا نع نويرصبلا هب

 "؟01 ةليبقلا ىلإ دحاولا لقأ فاضي اك مهيلإ هفيضيو

 "م - هور

 .بقاثلا  مهقلاو ةريخلاو ظفحلا لهأ اهب علطضي .ثيدحلا مولع لجأ خرم ثيدحلا نللع ةفرعم

 قرطتيو .اهنم اهنم ةمالسلا ةرهاظ نأ عم .هتحص ىف حدقت ةيفخ ةلع ىلع هيف : َمِلَطا ىذلا وه للعملا ثيدحلاف

 ىلع ناعتسيو .رهاظلا ثيح نم ةخصلا طورشل عماجلا تاقث ٌهلاجر ىذلا دانسإلا ىلإ كلذ

 هٌرهاظ اييف ٍةلع ىلع .نأشلا اذهب فراعلا هّبنت نئارق عم هل هريغ ةفلاخمبو ءىوارلا درفتب اهكاردإ
 ٠ ,ةمالسلا

 ظفحلا نم مهتاكمب َريتعيو هتاور فالتخا ىف رظنيو هقرط نيب عَمجُي نأ ثيدحلا ةلع ةفرعم ىلإ ليبسلاو
 ؟09 طبضلاو ناقتإلا نم مهتبترمو

 ةحص ىف حدقي دق دانسإلا ىف عقي امو .هنتم ىف عقت دقو « ,رثكألا وهو .ثيدحلا داتسإ ىف ةلعلا عقت دق

 نسكا كل لكل ,لاثم .اعيمج نتملاو. دانسإلا

 ثيدحلا حيحص نيب نوزيمي .داقتلا ةذباهج ثيدحلا ىف حداقب سيل ام ىلع .ةلعلا مسا قلطُي دق

 د 557 ٌّىدرلاو ديجلا نيب ٍقريصلا زيمي امك ةميقتسمو هّجوعمو هميقسو

 54 - ؟5951؟ :اهزجوم ءابنم لكل .لثمو اهَوطو ءةرشع للعلا ساتجأ « مكاحلا» لعج

 .لالَخلل للعلا باتكو «متاح ىبأ نبا» باتكو «ىنيدملا نبا ظفاحلا» باتك للعلا ىف باتك لجأ

 554 ىنطقرادلا باتك اهعمجأو

0 
 هه

 هر

* 

 را
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 ىعوضوم سرهف 1 111

 .ثيدحلا نم برطضملا ةفرعم :رشع عساتلا عونلا

 "مارس - و
 امههادحإ تحجرت اذإ امأو .ناتياورلا تواست اذإ ايرطضم ىَّمسُي امنإو .هيف ةياورلا فلتخت ىذلا وه

 همكح هل الو ءبرطضملا فصو هيلع قلطي الو ةحجارلل مكحلاف ءىرخألا اهمواقت ال ثيحب

 | قل 1

 هل ٍةاور نيب عقي دقو .دحاو وار نم عقي دقو .دانسإلا ىف عقي دقو ثيدحلا نتم ىف بارطضالا عقي دق |

 87/88 - 97٠" هتلثمأ نم 77١ طبضي مل هنأب هراعشإل ثيدحلا فعض بجوم بارطضالاو ةعامج

 ثيدحلا قف جردملا ةفرعم :نورشعلا عونلا

 "4 اا

 نم ىلع رمألا سيتلبف .هتاوُر ضعب مالك نم قي هقا لوسر ثيدح ىف جردأ ام اهنم : ماسقأ جردملا
 00 774 - ةروهشملا هتلثمأ نم .ملعي ال

 هجرنيف هدنع نان دانسإب هنم اًرط الإ ٍانسإب هل ىوارلا دنع ثيدحلا نتم نوكي نأ جردملا م اسقأ نمو

 5786 لوألا دانسإلا ىلع

 7178 .هلاثمهدانسإلا ىف لوألل فلاخم رخآ ثيدح نتم ضعب ثيدح نتم ىف جردي نأ اهنمو

 "975 قافتالا ىلع مهتياور جرديف هدانسإ ىف فالتخا مهنيب ةعامج نع اثيدح ىوارلا ئوري نأ اهنمو

 لصولل لصفلا) هباتك ركب وبأ بيطخلا هيف فنص دقو .روكذملا جاردإلا نم ءىش دمعت زوجي الو

 "99/84 (لقنلا ىف جردلا

 عوضوملا ةفرعم :نورشعلاو .ىداحلا عونلا
 | "مع - مور

 .هلاح نايبي انورقم الإ ىتعم ىأ ىف هلاح َمِلَع ٍدحأل هتياور لحت الو .عونصملا َقّلتخُا وهو

 لاح ةنيرق نم عضولا نومهفي دقو .هرارقإ ةلزنم لزنتي ام وأ هعضاو رارقإب اعوضوم ةنوك فرعي

 77/1 :ىورملا وأ ئوارلا

 اميف اباستحا .ثيداحألا. اوعضو دهزلا ىلإ نييوسنملا نم موق .اًررض مهمظعأو .فانصأ نوعضاولا
 5/9 هل دمحلاو ءاهراع وحبو اهراوغ فشكب ثيدحلا ةذياهج تضهن مث .اومعز

 ىلع هعضوف مهريغ وأ ءاكحلا ضعبل امالك ذخأ ابرو ءهاورف هسفن دنع نم امالك عضو امر عضاولا

 .دمعت ريغ نم عضولا هبش ىف عقوف طلاغ طلغ امبرو .# هقا لوسر



 1 ىعوض وم سرهف

 ةروس نآرقلا لئاضف ىف سابع نبا نع ةمركع نع كل نيأ نم :ميرم ىبأ نب حون ةمصع ىبأل ليق

 _ نبا ىزاغمو ةفينح ىبأ هقفب اولغتشاو نآرقلا نع اوضرعأ دق سانلا تيأر ىنإ :لاقف :؟ ةروس

 54 ةبسح ثيداحألا هذه تعضوف قاحسإ

 .ةروس ةروس نآرقلا لضف ىف ءاعوفرم بعك نب ّيَأ نع ىوري يذلا ليوطلا ثيدحلا لاح اذكهو

 نيرسفملا نم أطخأ دقلو .هوعضو ةعامجو هنأب فرتعا نم ىلإ ىهتنا ىتح هجرخم نع ثحاب ثحب

 ىلع بذك نم” :روهشملا حيحصلا ثيدحلا ىف ةلهجلا ضعب , لاقو مهّريسافت ىف هوعدوأ نم

 شحفو مهلهج ميظع نم اذهو ..هل انبذك امنإ ,هيلع انبذك ام نحن :“رانلا نم هدقعم أوبتيلف

 ْش ش ١41 مهئارتفا

 "مم - 584

 ابيرغ ريصيل رمع نبا نع عفان نع لعج ءرمع نب هللا دبع نب ملاس نع روهشم ثيدح وحن وه

 | ا .هيف ابوغرم

 ةئام ىلإ اودمعو كانه ثيدحلا باحصأ عمتجاف دادغب مدق هنع هللا ىضر ىراخبلا نأ ىوري ام هنمو

 ىلإ نتم لك در اغرف ايلف .هيلع اهوقلأو هسلج اورضح مث اهديناسأو اهنوتم اوبلق ثيدح
 ش 586 لضفلاب هل اورقأف هنتم ىلإ دانسإ لكو هدانسإ

 هيف ليق ؛كاسمإلل . ليلب لالب ناذأو ,موتكم مأ نبا ناذأ ثيدحب هليئمت نكميو ءنتملا ىف بلقلا عقي دق
 580 داضت نيربخلا نيب سيل ذإ بولقملا نم نابح نياو ةيزخ نبا هلعجي ملو .نتملا ُبلق
 ١810 - 585 تاهيبنت

 هتياور درت نمو هتياور ,لبقت نم ةفص نورشعلاو ثلاثلا عونلا

 "لذ - ؟حهمز

 .هيورم ال اطباض الدع نوكي نأ تياورب حجي نميف طرتش ؛ هنأ ىلع هقفلاو ثيدحلا ةمئأ ريهاج عمجأ

 7984 هليصفت 0

 :حيضوتلل لئاسم
 ظفاحلا ربلادبع نبا عسوتو .ةضافتسالاب :تبثت ةراتو ,نيلدعم صيصنتي تبثت ىوارلا ةلادع - ١

 «هحرج نيبتي ىتح ةلادعلا ىلع ادبأ هرمأ ىف لومحم هب ةيانعلا | فورعم ملع لماح لك» :لاقف

 "944 ٌىضرُم ريغ عسوت وهو

 ب ناقتإلاو طبضلاب نيفو رعملا تاقثلا تاياورب هتاياور ريتعت نأب ءاطباض ىوارلا نوك فرعُي - ؟
 5/9714 ببسلا نيبم اًرسفمالإ لبقيال هنإف حرجلا امأو .هببس ركذ ريغ نم لوبقم ليدعتلا - '؟



 ىعوضوم س رهف 114

 "115 تاداهشلا ىف ابك نينثا نم دبالوأ ٍدحاو لوقب ليدعتلاو حرجلا تبثي له :ىف اوفلتخا -
 هيلع ىذلا حيحصلاف رثكأ نيلدعما ددع ناك نإف مدقم حرجلاف ليدعتو خريج صخش ىف عمتجا اذإ - م

 ىلوأ حرجلا نأ روهمجلا
 ءاملاع قئاقلا نوكي نأ الإ ؛ةقثلا ىنثدح :لاقي نأب ءلّدَعملا ةيمست ريغ نم ,ماهبإلا ىلع ليدعتلا ز وجيال

 79 6 هبهذم ىف هقفاوي نُم قح ىف كلذ ٌىزجيف
 .ءاملعلا رثكأ دنع ,هل هنم اليدعت هنع ُةتياور لعبت م ,هامسو لجر نع لدعلا ىور اذإ ا

 74 4 ليدعتلا نمضتي كلذ ىأر نمل افالخ

 :اهمكحو لوهجملا ةياور ىف - 4

 "796 ,نطابلاو رهاظلا ثيح نم ةلادعلا لوهجملا *

 "950 روتسملا وهو .رهاظلا ىف لدع وهو ةنطابلا هتلادع تلهُج ىذلا لوهجملا #

 ِ 715 هانّيعو نالدع هنع ىور اذإ ةلاهجلا هذه هنع عفترتو .هتياور لبقتال ,نيعلا لوهجملا *

 و ليدعتلا ىف دحاوي ءافتكالا ىف فو رعملا فالخلاك هجتم ,دحاو لدع هنع ىور نميف فالخلا 1

 ةياور لبق نم مهنمو ءاسقلطم هتياور در نم مهنمف ,هتعدبب رفكي ال ىذلا عدتبملا ةياور لوبق ىف اوفلتخا - 9

 "1794-9194 هتعدب ىلإ عدي م اذإوأ هبهذم ةرصن ىف بذكلا لحتسي نكي ملاذإ عدتبملا

 بذكلا نم بئانتلا الإ ,هتياور لبقت قسفلا بابسأ نم هريغو سانلا ثيذح ىف بذكلا نم بئاتلا - ٠

 ف ٠ هتبوت تنسح نإو ادبأ هتب وت لبقت ال هنإف كو هللا لوسر ثيدح ىف ادمعتم

 هل إ

 هعرف ٍثيدح در بجو ,هيفنب امزاج ناك اذإ هنأ راتخملاف هافتف هنع يو رملا عجورو اثيدح ةقث ىور اذإ - ١

 . .هنع ىوارلا ةياور در بجوي ال كلذف امزاج هنع ىورملا نكي مل اذإ امأو

 ءاهقفلا روهمجو ثيدحلا لهأ روهمج دنع هب لمعلا اطقسم كلذ نكي نكي مل هيسن مث اثيدح ىور نمو

 0 "08 مهنم اهعسب نمع اهب اود ءاهوسن ثيداحأ رباكألا نم ريثك ىور دقو ..نيملكتملاو

 ٠0" ارجأ ثيدحتلا ىلع ذخأ نم مكُح - 7
 ذاوشلا تّرثك نم الو هدعامسإ وأ ثيذحلا عامس ىف لهاستلاب. فرُع نم ةياور لبقت ال -

 | حيحص لصأ نم ثدحي مل اذإ هتاياور ىف وهسلا ةرثكب فرع نم الو ,.هثيدح ىف ريكانملاو

 ءافولا رذعتل طورشلا نم قبس ام عومجي رابتعا نع ةرخأتملا رصعألا. هذه ىف سانلا ضرعأ -

 نم ةرذاحملاو .ديناسألا ىف ةمألا هذه ةصيصخ ىلع ةظفاحملاب قىنعي ام طورشلا نم ربتعُيلف ءاهب

 ...قسفلاب رهاظتم ريغ القاع اغلاب السم هنركب خيشلا ةيلهأ ىف فتكيلو .اهتلسلس غاطقنا
 مهتم ريغ طخب اتبثم هعامس دوجوب هطبض ىفو .فخسلاو

 ٠6 - حرجلا ىف نأشلا لهأ ظافلأ نايب ١8 - "-9" ليدعتلا ىفو 3.9 - 591١"



 نحل . , ىعوضوم سرهف

 هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا ! ١ عامس ةيفيك :نورشعلاو عبارلا عونلا

 "موا + 55 1

 هظبضو ثيدحلا بتكب لاغتشالا امأو .اهدوجو دعب ىوري نأ ىلع :ةيلهألا دوجو لبق لمحتلا حصي *
 ,5مو#8 - "م97 صاخشألا فالتخا ىلع .كلذل لهأتي نيح نمف .هدبيقتو

 لهأ هيلع رقتسا ىذلا وه تاونس سمخب ديدحتلاو .ريغصلا عامس هيف حصي نامز لوأ ىف اوفلتخا
 7١5 - 8١6 صوصخلا ىلع هلاح ريغص لك ىف ربتعن نأ كلذ ىف ىغبني ىذلاو .ثيدحلا

 ماسقأ ةينامث اهعماجمو هلمحتو ثيدحلا قرط ماسقأ نايب

 .ماسقألا عفرأ مسقلا اذهو ءالمإ ريغ نم اثيدحت وأ ءالمإ .خيشلا ظفل نم عامسلا :لوألا

 | م١ :هئادأ ىف تارابعلا

 أرق وأ «ىراقلا تنأ تنك ءارسو .اضرع اهنومسي نيثدحملا رثكأو .خيشلا ىلع ةءارقلا :ىناثلا مسقلا
 "م19 .ظفحلا نم وأ باتك نم ,عمست تنأو كريغ

 م70 9١ اهب ةياورلا ءادأ دنع اهنع ةرابعلا

 ماث1 - 776 خيشلا ىلع ةءارقلاب ءادألاو لمحتلل تاعيرفت
 هيلع أرقي ام ظفحي خيشلا ناك نإف ,هب قوثوم وهو هريغ ديب ةءارقلا دنع خيشلا لصأ ناك اذإ - ١

 كلذكف .ةفرعمو انيد هب قوثوم وهو ٌئراقلا ديب ٌلصألا ناك اذإو .هسفن ديب هلصأ ناك ول اك وهف

 .حيحصتلاب ىلوأو .هيف مكحلا
 .هب ٌدَتعم ريغ ٌحامسف .هب قثوي ال نم ديب هلصأ ناك اذإ امأو
 لزان خيشلا توكس نأ حيحصلاو .ئزاقلا قيدصتب اقطن خيشلا رارقإ ةيرهاظلا ضعب طرتشا - ؟

 .راتخملا ةرهاظلا :نئارقلاب ءافتكا ءاقطن هحيرصت ةلزنم 0

 أرق ايفو ؛هريغ هعمو هذخأي ايفو :دحأ هعم سيلو اظفل ثدحملا نم هذخأ ايف :ىوارلا ةرابع - “

 8760. .رضاح وهو ثدحملا ىلع رق ايفو ؛هسفنب ثدحملا ىلع

 ' 75 .انربخأو تعمسو .ىنثدحو ءانثدح :هلوق ىف خيشلا ظفل عابتا بجي - ع

 ناك اذإ عامسلا حصي ال هنأ راتخملاو .ةءارقلا تقو خسني نم عامس ةحص ىف ملعلا لهأ فلتخا - ه
 711 مهفلا هعم عنتمي ال ثيحب ناك اذإ حصيو .أرقي امل خسانلا مهف هعم عنتي ثيحب خسنلا

 ىف طرفي ةءارقلا فيفخ ُىراقلا ناك وأءثدحتي عماسلا وأ خيشلا ناك اذإ ايف كلذ لثم ىرجيو -

 1 ...ئراقلا نع اديعب عماسلا ناك وأ .عارسإلا

 "78 .نيتملكلاو ةملكلا وحن ريسيلا ردقلا نع كلذ لك ىف ىفعُي نأ رهاظلاو

.- 



 - ىعوضوم سرهف 1 1 4

 ظ مهنع مهغلبيو .ةفلؤم افولأ غلب .ابر ىتح مهسلاج .ىف ادج عمجلا مظعي نيثدحملا رباكأ نم ريثك ناك
 ؟7؟9 نولمتسملا

 هروضح فرع اذإو ءهظفلب ثدح اذإ ايف هتوص فرع اذإ باجح ءارو وه نمم عامسلا حصي - :

 نيرك هيلع .ئرق اذإ ايف هنم عمسمب 1

 وأ هب كايإ ىرابخإ نع ٌتعجر وأ .ىنع هورت ال : هل لاق مث : اثيدح خيش نم عمس نم ىف مكحلا - 4

 8/١ كش وأ هيف أطخأ هنأ ىلإ كلذ دنسم ريغ ,كلذ وحن

 ه* # #*

 (ةزاجإلا :لمحتلا قرط نم ثلاثلا مسقلا)

 اهماكحاو ءاهعاونأ

 77١ .نيعم ىف نيعمل زيجي نأ - ١
 "777 اهب ةياورلا ءاهمكحو

 ٠70 نيعم ريغ ىف نيعمل زيجي نأ - '

 94 مومعلا فصوب نيعم ريغل زيجي نأ - "'

 7307/ اهل ةدئاف ال - طرشب ةقلعملا ةزاجإلاو:لوهجملاب وأ لوهجملل ةزاجإلا - 5

 . , حداق ريغ اذهف ,مهنايعأب لهاج وهو نينيعم نيمسم ةعامجل خيشلا زاجأ اذإ ام ,ليبقلا اذه نم سيلو

 : .عامسلا سلجم اورضح نم نايعأب هتفرعم مدع حدقي ال ابك

 حصيال هنأ رهاظلاو .طرشب قيلعتو ةلاهج هيففءكلذ وحن وأ ؛نالف ءاش نمل ٌتزجأ :لاق اذإو :

 زاوجلاب ىلوأ اذهف .هنع ةياورلا ءاش نمل زاجأ .نإف .اهزاوج مهبهاذم خياشم نع بيطنلا ىكحو

84 

 6١" - 596. .ريغصلا لفطلل ةزاجإلا اهعم ركذُيو .مودعملل ةزاجإلا - 00+
 اهيفو .كلذ دعب زيجملا هلمحت اذإ هل زاجملا هيوريل الصأ هلمحتي ملو زيجملا هعمسي ملام ةزاجإ - ١

 "5887 - 76١ نايبو ليصفت ىلإ جاتحي فالخ

 "740 اهمكحو زاجملا ةزاجإ - ا/
 ه* # #* :

 (ةلوانملا :لمحتلا قرط نم عبارلا مسقلا)

 :نيعون ىلع ىهو

 .قالطإلا ىلع ةزاجإلا عاونأ ىلعأ ىهو .ةزاجإلاب ةنورقملا - ١

 96٠" اهب ةياورلا زوجت ال .ةبيعم ىهو ,ةزاجإلا نم ةدرجملا ةلوانملا - ”

 70١ ةزاجإلاو ةلوانملا قيرطب ىدارلا ةرابع ىف لوقلا

 ه* #



 11١ ىعوض وه س رهف

 (ةبتاكملا :هيقلتو ثيدحلا لقن قرط نم سماخلا مسقلا)
 .ةزاجإلا نم ةبتاكملا درجتت نأ امههدحأ :ناعون ىهو

 ةزاجإلاب نرتقت نأ :ىناثلاو
 "8ه0 - 504 اههنم لكب ءادألا دنع ىوارلا ةرابعو«ىناثلاو ءلوألا عونلا مكح

*#* 

 مالعإلا :(لقنلا هوجوو زخألا ماسقأ نم سداسلا مسقلا)

 ىلع ارصتقم .هتياور وأ نالف نم هعامس باتكلا اذه وأ ثيدحلا اذه نأب. بلاطلل ىوارلا مالعإ ىأ

 8060 :ةياورلا ىف هل نذإ نود .كلذ

 "707 اهب لمعلاو جاجتحالاو مالعإلاب ةياورلا مكح

* 09« 

 (بتكلاب ةيصولا :لمحتلاو ذخألل عباسلا مسقلا)
 .صخشل .هيوري باتكب هرفس وأ هتوم دنع ىوارلا ىصوي نأ ىهو

 دارأ هنأ ىلع لوأتم وأ ماع ةلّز امإ وهو ادج ديعب اذهو اهب ةياورلا زوج هنأ فلسلا ضعب نع ىور

 .ةداجولا ليبس ىلع ةياورلا

 7601 كلذ حصي الو .ةلوانملا مسقو مالعإلا مسقب ههبشف كلذل مهضعب جتحا

ْ *#0#«* 

 (ةداجولا : نماثلا مسقلا)

 "904 اهب لقنلا ةيفيكو ءاطاثمو ءاهنايب

 نأب :ةخسنلا ةحصي قثو اذإ الإ ؛اذكو اذك نالف لاق : لقي الف .فنصم ىلإ بوسنم باتك نم لقن نم
 09 : ةددعتم لوصأب .هريغ ةقث وأ وه ءاهلباق

 اهب لمعلا مكح

 هدييقتو باتكلا طبض ةيفيكو ثيدحلا ةباتك ىف :نورشعلاو سماخلا عونلا
 نىك 5 فتق

 .ثيدحلا ةباتك ىف مهنع.هللا ىضر لوألا ردصلا فالتخا

 "مم - "47 .هلعف وأ هتحابإ هنع ىور نممو .كلذ ةهارك هنع ىور نم

 "مدام - "م ةباتكلا زاوج ىلع لادلا ثيدحلا حيحص نم
 َسرَدَل بتكلا ىف هنيودت الولو .هتحابإو كلذ م غي وست ىلع نوملسملا عمجأو فالخلا كلذ لاز هنإ مث

 م7 ةرخأتملا رصعألا ىف
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 :طبضلا ىف ةديفم رومأ نايب اذهو
 كردتست ال اهنأل ,مالعألا نم سبتلملا طبضب - سبتلي ام نيب نم - هؤانتعا نوكي نأ ىغبني :اهدحأ

 ش .دعبو لبق اب اهيلع لدتسُي الو ىنعملاب
 .59 ةيشاحلا ىفو نتملا ىف اهطبض رركي نأ ةلكشملا ظافلألا ف بحتسي :قاثلا

 .الاحر نوكي وأ ةعس قرولا ىف دجي ال نأ لثم هيضتقي رذع ريغ نم قيقدلا طخلا هركي :ثلاثلا
 .قشملا نود قيقحتلا هطخ ىف هل راتخي :عبارلا

 .تالمهملا طبضت .طقنلاب ةمجعملا فورحلا طبضت ابك :سماخلا

 77٠١ تالمهملا طبض هوجو

 .هريغ همهفي ال امب هباتك ىف هسفن عم حلطصي نأ ىغبني ال :سداسلا

 "9/1 زيقتو اههنيب لصفت ةراد نيثيدح لك نيب لعجي نأ ىغبتي :عباسلا
 رطسلا لوأ ىف ىقابلاو ءرطس ىف ,دبع :بتكي نأ .نالف نْب نالف نب ها دبع : لثم ىف هل هركُي : نماثلا

 .«ي هلا لوسر لاق» ىفو نالف نب نمحرلا دبع ىف هركي كلذكو .هيلات
 نم مأسي الو ,ملسو هيلع هلا ىلص هقا لوسر ىلع ميلستلاو ةالصلا ةينك ىلع ظفاحي نأ ىغبني : عساتلا

 1 رمألا اذكهو - صنلاب هيف ديقتي الف هيوري مالك ال هتبثي ءاعد وهف كلذ نم هبتكي امو .هراركت

 .رايخألا رئاسو ءالعلاو ةباحصلا ىلع محرتلاو ىضرتلاو ءلجو زع هقلا ىلع ءانثلا ىف

 ىلص» لثم ىنعم اهصقنو ءكلذ وحن وأ نيفرحب اهيلإ ازومرم اًظفل اهصقن :نيصقن اهتايثإ ىف بنجتيل مث
 00 م - #97“ ؛مالسلا هيلع :هلوق ىلع راصتقالا اضيأ هركيو «هيلع هللا

 نم باتك جرخ الإو ,هنع هيوري ىذلا هخيش باتكو هعامس لصأب هباتك ةلباقم بلاطلا ىلع : رشاعلا

 1 - 30/0 ايمجعأ ,ضراعي مو ْحَسْن

 ."999 عامسلا لصأ .هخيش لصأب ,ةطورشملا ةلباقملا لبوق دق عرفب هتلباقم نوكت نأ زئاجو
 0 999 ةحيحصلا ةلباقملا طورش

 778 ىشاوحلا ىف طقاسلا جيرخت ةيفيك ىف راتخملا :رشع ىداحلا

 لك ىف مهبهاذمو ءضيرمتلاو بيبضتلاو حيحصتلاب ةيانعلا نينقتملا قاذحلا نأش نم :رشع ىناثلا
 مم. - كلذ

 545 هنع هيفن ىف قاذحلا بهاذمو :هنم سيل ام باتكلا ىف عقو اذإ : رشع ثلاثلا

 78417 رركملا فرحلا ىلع برضلا ىف راتخملا

 584 .تاياورلا هيف فلتخت ام طبض :رشع عبارلا

 ؛انربخأو ءانثدح :مهوق ىف زمرلا ىلع راصتقالا نم ثيدحلا ةبتك ىلع بلغ ام نايب : رشع سماخلا

 ا .سبتلي داكي ال ىتح رهظو
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 (ح) هتروص ام دانسإ ىلإ دانسإ نم لاقتنالا دنع نوبتكي مهنإف رثكأ وأ نادانسإ ثيدحلل ناك اذإو
 .ةلمهم ةدرفم ءاح ىهو

 «اح»:اهيلإ ءاهتنالا دنع ئىراقلا لوقي نأ هوجولا طوحأو ,ةفلتخم اهئايب ىف لاوقألا

 !"م1 58868: ريو

 هعمس ام قوسي مث ,هبسنو هتينكو عمسملا خيشلا مسا .ةلمسبلا دعب بتكي نأ بلاطلل : رشع سداسلا
 نوكي نأ ىغبنيو عامسلا تقو خيراتو هعم عمس نم ءامسأ بتكي نأ ىغبني اك .هظفلب هنم

 هب اقوثوم ناك اذإ باتكلا بحاص ىلع سأب الو .طخلا لوهحجي ريغ هب قوثوم طخب عيمستلا
 ْ هطخب هعامس تابثإ

 5744 هايإ هنامتك هب حيبقف .هياتك ىف هغامس تبث نم

 .ةيضرملا ةلباقملا دعب الإ هتخسن ىلإ هعامس لقني الأ بجو .باتكلا خسن اذإ مث

 (هئادأ طرشو ثيدحلا ةياور ةفص ىف :نورشعلاو سداسلا عونلا)
 "يام مو.

 موق مهنمو نيلهاستملا بهذمو .هظفح نم ىوارلا هاور اب الإ جاجتحالا مدع ىف نيددشتملا بهاذم

 .ةراعتسم وأ ةارتشم خسن نم اهوور مهيلإ جيتحاو نسلا ىف اونعط الف ةفنصم ابتك اوعمس

 :تاعيرفت
 "995 هتياور مكحو ريرضلا عامس طبض - ١

 .هعامس ةخسنب ةلباقم ىه الو هغامس اهيف سيل ةخسن نم هتياور دارأ مث اباتك عمس نم مكح -

 81١" ؟كلذ هل زوجي له .هخيش ىلع اهنم َمِمس هنأ ريغ

 .هظفحي ام فالخ هباتك ىف ظفاحلا دجو اذإ ايف رظنلا - *

 "مو - "97 دعامسل ٍركاذ ريغ وهو هباتك ىف هعامس دجو اذإ ايف مكحلا - 3

 نك .هظفل نود هانعم ىلع هعمس ام ةياور دارأ اذإ ايف مكحلا -06م

 896 ةنسلا نم كلذ دنسو ٠

 هيف تبثيو باتك نم .اظفل ريقي نأ دحأل سيلف «بتكلا ىف ام ىلع ايراج سيل فالحلا اذنهو- 5

 "2947 هانعب رخآ اظفل

 وهو نسح اذهف ؛لاق اك وأ :لاق مث هيف كشي هجو ىلع اهأرقف أرقي اييف ةملك ئراقلا ىلع هبتشا اذإ .
 .باوصلا

 ١ "9819 - 794 هليصفتو هنايب ءفالخ هيف ؟ ثيدحلا راصتخا زوجي له - ,؛؟

 فاخأ ام فوخأ نإ :ىعمصألا نعو ,فحصم وأ نان ةءارقب اثيدح ىوري الأ ثدحملل ىغبني - م

 لع بذك نم” :ملسو هيلع هقا ىلص هلوق ةلمج ىف لخدي نأ وحنلا فرعي مل اذإ ملعلا بلاط ىلع
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 . اثيدح هنع تيور امههمف ءنحلي نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص هنأل “رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف اذمعتم

 ا غ٠. - .هيلع تبذك هيف تنحلو

 هيف ؟هريغيو هححصي وأ ,هعمس ابك أطخلا .ىلع هيوري لهف .فيرحت وأ نحل هتياور ىف عقو اذإ - 4

 .زارتحا ةرورضو .فالخ

 نتملا وأ دانسإلا ضعب هباتك نم لي اذإ ام وأ نتملا نم طقس ءىش ةدايزب حالصإلا ليبس - ٠

2.0 

 ١ رثكأ وأ نينثا نع - عُمَسْملا - ىوارلا دنع ثيدحلا ناك اذإ اييف ٌهجولا ب .2٠0 - 6.1"
 600 هتفص وأ .دانسإلا لاجر نم هخيش قوف نم بسن ىلع ديزي نأ ثيدحلا ىوارل سيل -

 ٠ - اقطن ةءارقلا ًةلاح هركذ نم دبالو ءاطخ هوحنو (لاق) فذحب ةداعلا ترج 608

 ؟اهنم ثيدح لك لوأ ىف دانسإلا ركذ ديدجت بجي له .دحاو دانسإب ةيورملا ةروهشملا خسنلا - ١8
 - -6٠١"”

 ليق ؛لاصتالا ىلع هّييقع ركُذ مث ,دانسإلا ضعبو نمل ّركذ وأ دانسإلا ىلع نتملا ّركذ مدق اذإ - 6

 ضعب ىلع ثيدحلا ضعب ميدقت ىف فالخلا وحن فالخ هيف نوكي نأ ىغبنيو .هزاوجب

 "ه١ - عل

 دارأف ؛هلثم :هئاهتنا دنع لاقو رخآ دانسإب هعيتأ مث دانسإب ثيدحلا ثدحملا ىور اذإ ايف مكحلا -

 6١١" .ىناثلا دانسإلا ىلع راصتقالا هنع ىوارلا

 لهف ؛هلوطب ثيدحلا ركذو :لاق مث افرط الإ هنتم نم ركذي ملو ُثيدح دانسإ خيشلا ركذ اذإ - ١

 ؟هلوطب ثيدحلا ىوري نأ فصولا اذه ىلع عمس نمل زوجي

 4١6" - ملسو هيلع هللا ىلص «هقا لوسر نع» : ىلإ «ىبنلا نعد :رييغت زوجي هل هنأ رهاظلا - 8

 اهافغإ ىف نإف .ةياورلا ةلاح ىف اهركذي نأ هيلعف نّهولا ضعب اهيف ةفص ىلع هعامبس ناك اذإ - ٠

 ظافحلا نم ةعامج عنم .ةركاذملا ةلاح ىف ثدحملا هثدح اذإ ام هتلثمأ نمو - سيلدتلا نم اعون 1

 .ءىش ةركاذملا ىف مهنع لمحي نأ '
  - 3١دانسإلا نم حورجملا طاقسإ نسحتسُي الف .حورحي اهَّدحأ نيلجر نع ثيدحلا ناك اذإ '

 "١2ا/:اههدحأ طقسي الأ نيتقث نع ثيدحلا ناك اذإ ىغبني اذكهو .ةقثلا ىلع راصتقالاو

 ."514 :رخآ خيش نم هضعبو خيش نم ثيدح ضعب عامس مكح - 1
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 "(علاب - عاو))

 ةينلا حيحصت ثدحملا مدقُّيلف .ةرخآلا مولع نم وهو .قالخألا مراكم بساني ثيدحلا ملع فرش

 .اهصالخنإو

 5١9 - هتياورل باصتنالاو ثيدحلا عامسإل ىدصتلا نس ىف فلتخا

 .نوتوافتم كلذ ىف سانلاو :طيلختلا هيلع فاخي نيحف ةياورلاو ثيدحتلا نع كاسمإلا نس امأو
 دنع هملعي ام هنم سمتلا اذإ ىغبتيو .كلذب هنم ىلوأ وه نم ةرضحب ثدحي نأ ثدحملل ىغبني ال

 هدشربيو هب بلاطلا ملعي نأ ءرخآ هجو نم حجرأ وأ ىلعأ دانسإب - هريغ وأ هدلب' ىف - هريغ
 .هيلإ

 ش راقوب هسولج ىف انكمتم ةراهط ىلع الإ ثدحي ال ناك ؛هنغ ها ىضر سنأ نب , كلاف مامإلاب دتقيلو
 «لجعتسم وأ مئاق وهو وأ قيرطلا ىف ثدحي نأ هركي ناكو كي هلا لوسر ثيدحل اماظعإ .ةبيهو

 مكتاوصأ اومفرت ال اونمآ نيذلا اهنأ اي: ىلاعت هلوق التو هرجز هسلجم ىف هتوص دحأ عفر نإف

 « ىبنلا توص قوف
 دحأل ماق اذإ ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدحل ٌئراقلا» نأ .ثيدحلا سلجم ةمرح ىف ىوري امم

 675 «ةئيطخ هيلع ثبتُك

 ,ٌممجلا رّثك اذإ ,لمتسم ذاختاو لاحلاب قيلي ءاعدو ميظعلا نآرقلا نم تايآ ةوالتب حاتتفالا بحتسي

 هقا ىضر :لاق ىباحصلا ركذ إو ؛هيلع لص ,مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ركذ ىلإ ىهتنا املكو

 .ةنع

 ' .هل لهأ وه امب ,هنع ةياورلا ةلاح ىف هخيش ىلع ءانثلا ثدحملاب نسحيو

 قالخألا مراكم ىف ءاهديناسأب تاداشنإلاو تاظعلا نم ءىشب ءالمإلا متخ .ةمئألا فلسلا ةداع نمو

 1 ْ "علال

 ثيدحلا بلاط بادآ ةفرعم :نورشعلاو نماثلا عونلا

 "عطس - ىمر

 هللا لأسيلو ةيويندلا ضارغألا نم ءىشل ثيدحلا بلط نم رذحلاو ةينلا صالخإ .هيلع ام لوأ
 6178 ةيكزلا قالخألاب هسفن ذخأيلو ,دييأتلاو ريسيتلا

 ثيدحلا بلط ىف:لحريلف .هدلبب تامهملاو ىلاوعلا عامسس نم غرف اذإ
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 غ7” - ىوبنلا ثيدحلا ةاكز

 مهنم رفظ نمو .اضعب مهضعب هبالط ةدافإ ثيدحلا ةكرب نمو .هخيش بلاطلا ميظعت ملعلا لالجإ نم

 4٠٠١ - هب عفتني الأب اريدج ناك هريغ همتكف خيش عامسب

 .ريكتسم الو ىحتسم ملعلا ملعتي ال
 .هنود وه نمعو .هلثم وه نمعو .هقوف وه نمع بتكي ىتح ثيدحلا بلاط لبني الو -

 .اهتيصو ةرثكلا درجمل خويشلا نم راثكتسالا همه نكي ال ل

 ؛نع ارصاق بلاطلا ناك نإف .ءاقتنالل لهأ وه نم هيلإ رطضي نأ الإ .خويشلا ىلع باختنالا نم رذحلا
 41١ بختنملا ةمالعب .لصألا ىلع بختنا ام زييق عم .هل بختنيل ظافحلا ضعبب ناعتسا كلذ

 . ةياردلاو 3 .ةياورلا

 بحاص ةجاح سمت ام رئاسو .ىذمرتلاو ىئاسنلاو دواد ىبأ ننسب مث .نيحيحصلاب ةيانعلا ميدقت

 كلام أطومو .ماكحألا ىف ةفتصملا عماوجلا بتك نمو .دمحأ دنسمك .دناسملا بتك نم هيلإ ثيدحلا

 للعو .دمحأ مامإلا نع للعلا باتك اهدوجأ نمو - ثيدحلا للع بتك نمو ءاهنم مدقملا وه .
 ' (ريبكلا ىراخبلا خيرات) اهلضفأ نمو .نيثدحملا خيراوتو لاجرلا ةفرعم بتك نمو - ىنطقرادلا
 باتك) اهلمكأ نمو .ءابسألا لكشمل طبضلا بتك نمو (متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا باتكو

 .(الوكام نبال لامكإلا

 471 هل لهأتو كلذل دعتسا اذإ فيلأتلاو جيرختلاب لغتشيلو .هّمه ناقتإلا نكيل

 .ديناسملا ىلعو .باوبألا ىلع :ناتقيرط هفينصت ىف ثيدحلا ءاملعل

 .ةبيش نب بوقعيل للعملا دنسملاك .اللعم هفينصت .هفينصت ىف بتارملا ىلعأ نم
 ديعس نب نامثع نعو .دارفنا ىلع مهتم لك ءنيصوصخم خويش ثيدح عمج فيلأتلا ىف هب نونتعي امبو

 . نب دامحو ,كلامو .ةبعشو نايفس :سلفم وهف ةسمخلا ءالؤه ثيدح عمجي مل نم :لاقي» :ىمرادلا

 1 677 «نيدلا لوصأ مهو .ةنييع نياو .ديز

 ىهو مجارتلا اضيأ نوعمجيو .ىمرادلا مهركذ نيذلا ريغ ظافُحح ثيدح نوعمجي ثيدخلا باحصأو

 ىبأ نب ليهس ةمجرتو ؛رمع نبا نع عفان نع كلام ةمحرت لثم عمجلاب اهب ءاج ام نوصخي ديناسأ
 ؛ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ةمجرتو ؛ةريره ىبأ نع حلاص

 416 اهقرط عمجب ثيداحأ نودرفيو .ماكحألا ىف ةفنصملا بتكلا نم اباوبأ اضيأ نوعمجيو
 .رثاكتلا دصق نم رذحلاو دصقلا حيحصت كلذ لك ىف هيلعو

 مل ام'عمجي نأ قتيلو .هيف رظنلا ةداعإو هريرحتو هبيذهت دعب الإ هفنصي ام سانلل جرخي نأ رذحيل مث
 .هل دعب لهأتي'

 "211 همولع ةفرعمب ةيانعلا مدقت نأ ىغبنيو .نأشلا اذه ىلإ لخدم - حالصلا نبال - باتكلا اذهو
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 لزانلاو ىلاعلا دانسإلا ةفرعم :نورشعلاو عساتلا عونلا

 ع - غ0

 .ةدكؤم ةغلاي ةنسو ءةمألا هذه صئاصخ نم ةلضاف ةصيصخ .الوأ دانسإلا ٌلصأ

 «ءاش ام ءءاش نم لاقل دانسإلا الول نيدلا نم دانسإلا» :كرابملا نبا لوق

 ؟291/ ةاورلا ديناسأ ىلع داقنلا ةباقر نم ةلثمأ

 474 - "45+ هبلط ىف ةلحرلاو ءاضيأ ةنس .هيف ولعلا بلط

 :ةسمخ ماسقأ ىلع ولعلا

 .ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نم برقلا :اهوأ

 .ملسو هيلع هقا ىلص هقا لوسر ىلإ هنم ُددعلا رثك نإو ثيدحلا ةمئأ نم مامإ نم برقلا :ىناثلا

 .داتسإلا تايعاير هل ثيداحأب هليثمتو ددعلا ةلق درجمب ولعلا مهو عفدو . ءولعلا اذه ىف مكاحلا مالك

 67 - 667 اهنم ءىشب ّجَحي الو اهب دتعي ال

 كلذو ,ةدمتعملا ةفورعملا بتكلا نم امهريغ وأ اههدحأ وأ (نيحيحصلا) ىلإ ةبسنلاب ولعلا :ثلاثلا

 . (ةحفاصملاو لادبألاو .ةاواسملاو ,تاقفاوملا) :ب. اريخأ رهتشا ام

 5414 اهنم لكل ليثمتلاو تاحلطصملا هذه ىنعم نايب

 645 - 540 ؟لوزنل عبات .ولعلا نم عونلا اذه له

 14١+ .هلاثمو هنايب ءىوارلا ةافو مدقت نم دافتسملا ولعلا : عبارلا

 3 .ةلاثسو هتايب .عامسلا مدقت نم دافتسملا ولعلا : سماخلا

 ةسمخ .هلثم ,هماسقأف .ولعلا دض وهو .لوزنلا ىف :لصف

 نم هيضتقي اه لضفأ داتسالا ىف لزتتلا ىأر نمل افالخ .ولعلل ةليضفلاو .هنع بوغرم لوضفم لوزنلاو

 4 رظنلاو داهتجالا

 "ع6 - 6 0

 60١" .حيحص ريغ هنمو حيحضص روهشملا نم

 لهأ نيب روهشم وه ام ىلإو .مهريغو ثيدحلا لهأ نيب روهشم وه ام ىلإ رخآ هجو نم مسقنيو

 .مهريغ نود ثيدحلا

 رعشملا صاخلا همساب هنوركذي ال ثيدحلا لهأو .هلوصأو هقفلا لهأ هركذي ىذلا رتاوتملا روهشملا نم

 "261 صاخلا هانعمب

 .('408 - 205) هنم ةلئمأو .هفي رعت



 ىع وضوم سرهف 11

 ثيدحلا نم زيزعلاو بيرغلا ةفرعم :نوئالثلاو ىداحلا عونلا
 (عغما/ - عمك)

 ىلع بلاغلا وه كلذو ,حيحص ريغ هنمو ,نيحيحصلا ىف ةجّرْخُملا دارفألاك حيحص هنم .بيرغلا فيرعت
 .بئارغلا

 بئارغ هنمو ءانتمال ادانسإ بيرغ هنمو ءادانسإو انتم بيرغ هنمف : رخآ هجو نم اضيأ مسقنيو

 601 ؟اًدانسإ ابي رغ سيلو ءانتم بيرغ وه ام دجويف ءانتمال ادانسإ بيرغلا سكعني له

 ثيدحلا بيرغ ةفرعم :نوثالثلاو ىناثلا عونلا

 265١( - غم8)

 .ىرحتلاب قيقح هيف ضئاخلا .هب لهجلا حبقو ,هفيرعت

 408 - مالسإلا ءاميلع نم هيف اوقنص نم لئاوأ

 .ثيدحلا تاياور ضعب ىف ارت هب رفظُي نأ .ثيدحلا بيرغ ريسفت ىف هيلع دمتي ام ىوقأ

 1 5609-231 :هلاثم

 ثيدحلا نم لسلسملا ةفرعم :نوثالثلاو ثلاثلا عونلا
 "كتم - 50

 ,مهل ًةلاحو ةاورلل ةفص نوكي ام ىلإو ءلمحتلاو ةياورلل ةفص هيف لسلستلا نوكي ام ىلإ هماسقتا

 ىذلاو .عاونأ ةينامث ىلإ لسلسملا .«هقلا دبع وبأ ,مكاحلا» حوت دقو .ىصحت ال ةاورلا لاوحأ

 :مكاحلا دنع لسلسملل ةيينامثلا عاونألا 417 ةينامث ةلثمأو روص ىهامنإ اهيف هركذ

 عك56- 444غ -

 هخوسنمو ثيدحلا خسان ةفرعم :نوثالثلاو عبارلا عونلا

 ”(عالم - 455

 0 هارب م .٠

 ' .ىلوا ةقباسو ىلوط ذي هيف .هنع هلل ىضر .ىعفاشلا مامإللو ءبعصتسم نف اذه
 31 .٠

 5151 هفي رعت

 .هتلثمأو .هماسقأ



 ىعوضوم سرهف

 .ياحملا لوقب فرع اماين *

 عاجلا داقعناب ٌدخسن فر ةعبارلا ةرملل رمخلا براش ,لتق ثيدحك .حامجإلاب فرعي ا
 3-6 "655 هريغ خسان دوجو ىلع لدي نكلو ٠ .خسني الو خسني ال عامجإلاو . .هكرت ىلع

 اهنوتمو ثيدحلا ديناسأ نم فححصملا ةفرعم :نوثالثلاو سماخلا عونلا
 (ءايك - 40

 .ديفم فينصت هيف هلو .مهنم ىنطقرادلاو ,ظافحلا نم قاّذُحلا هئابعأب ضهني ليلج نف
 60/7 نتملا ىف فيحصتلا لاثم 21/7 - غ١ دانسإلا ىف فيحصتلا لاثم
 .عمسلا فيحصتو ءرصبلا فيحصت ىلإ ىرخأ ةمسق مسقنيو

 677 - ىنعملاب قلعتي فيحصت ىلإو ,رثكألا وهو ظفللا فينحصت ىلإ ةثلاث ةمسق مسقنيو

 ثيدحلا فلتخ ةفرعم :نوثالثلاو سداسلا عونلا

 "(عالو - عال

 ءالا/ هقفلاو ثيدحلا قعانص ن نيب نوعماجلا ةمئألا هب مايقلل لمكي

 ءالا/ل عونلا اذهل ميظع لخدم وهو (ىعفاشلا مامإلل ثيدحلا فالتخا باتك) هيف فنص ام لجأو
 :نيمسق ىلإ مسقني

 ال ثيدحلا فلتخم) باتكو هلاثم .امهيفانت ىفَنَي هجو ءادبإ رذعتي الو نيثيدحلا نيب عمجلا نكمي * :٠
 .اهنع هاب رصق هنم ءايشأ ىف ءاسأ دقف ,هجو نم هيف نسحأ نكي نإ «ىنعملا اذه ىف ةبيتق

 - ناثيدح ملسو هيلع هلا ىلص ها لوسر نع َىوُر هنأ فرعأ ال» : ركب ىبأ مامإلا ,ةعزخ نبا لوق

 .اههنيب فلؤأ هب ىنتأيلف هدنع ناك نمف ,ناداضتم - نيحيحص نيدانسإب
 اخسان اههدحأ نوك رهظي نأ :نيب رض ىلع كلذو ءاههنيب عمجلا نكمي ال ثيحب اداضتي نأ :ىناثلا مسقلا

 "404 .تاحيجرتلا هوجو نم هجوب حيجرتلا ىلإ عفيف الإو .خوسنملا كرتيو هب لمعيف

 ديناسألا لصتم ىف ديزملا ة ةفرعم : نوثالثلاو عباسلا عوتلا .

 "4 - غ4) ش

 68١ - رظن هركذ امم ريثك ىفو ءاباتك هيف ظفاحلا بيطخلا فلأ .هلاثم
 44.17 ديئاسألا لصتم ىف ديزملا ةلثمأ ىف رظن ديزم



 ىعوضوم سرهف 4 ١

 اهاسرإ ّىفخلا ليسارملا ةفرعم :نوثالثلاو نماثلا عونلا
 "(عم6 - 0

 7817 ةّماتلا ةفرعملاو ءقرطلا نيب عمجلاو ةياورلا ىف عاستالاب كّردُي ,ةدئافلا ميظع مهم عون وهو

 .هلاثم .ءاقثلا مدع وأ ءىوارلا نم عامسلا مدع ةفرعمب ,لاسرإلا هيف فرع ام هنم

 عونلا اذهو .لاسرإلا هيف ىعدملا عضوملا ىف ءرخآ وأ لجر ةدايزب رخآ هجو نم هئيجمب فرع ام هنمو

 .' 584 رخآلا ىلع اههنم دحاو لكب ضرتعي نأل .هلبق عونلاك ءضرعتي

 نيعمجأ مهنع هللا ىضر .ةباحصلا ةفرعم :نوثالثلاو عساتلا عونلا
 "ه.و - ئه)

 عونلا اذهبو ..ريثألا نبا باتكو .ريلا دبع نبال باعيتسالاك .ةريثك ابتك هيف ٌسانلا فلآ .ريبك ملِع
 7 25640 لسرملا نم لصتملا فرعُي

 :اهب ,ةباحصلا ىف تافنصملا ٌجيوتت ىغبني ناك ,هللا ءاش نإ ةعفان تكن ىلي ايف
 ١ - ؟ايباحص هنوك فرعي مي 449 - 487 .ىباحصلا فيرعت ىف لاوقألا - 444

 هنم غورفم رمأ كلذ لب مهنم ٍدحأ ٍةلادع نع لأسي ال هنأ ىهو ,ةصيصخ مهِرْسَأِب ةباحصلل - ؟

 .ةمألا نم عامجإلا ىف هب دتعُي نم عامجإو ,ةنسلاو باتكلا صوصنب نيلدعم قالطإلا ىلع مهنوكل
 "6911 - 9٠" كلذكف .ةنتفلا مهتم ّسْبال َنَمو

 ءاهقف نم مهب قحتلي نمو .ةلدابعلا ايتف مهرثكأو .لي هقا لوسر نع اًثيدح ةباحصلا رثكأ -
 "غ7 - 491 مهنع هللا ىضر ةباحصلا

 614 - مهئاصحإ ُرْثعَب :مهيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور نم َةّدِع -
 "647 - افنص مهفانصأ لضفأو "416 - .ادارفأ .مهنع هقا ىضر ءةباحصلا لضفأ -

 . 491 مهيف فالتخا ىلع ءامالسإ مهوأ

 ةرجهلا نم ةئام ةنس ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأ ءاتؤم .قالطإلا ىلع .مهرخآ -

 "614 ةكمو .ةنيدملاب :مهتم تام نم رخآف .ىحاونلا ىلإ ةفاضإلاب امأو

 ةريزجلابو ,ةماميلابو ءصمحبو .قشمدبو ,نيطسلفبو ءرصميو ١0غ ماشلابو .ةفوكلابو .ةرصبلابو

 0.0 - 005 نيعمجأ مهنع هللا ىضر - بارعألا ىف ةيدابلابو .ةيقيرفأبو

١ 

 دن ا نام <



 ليش ىعوضوم سرهف

 نيعباتلا ةفرعم :نيعبرأ قوملا عونلا

 "مالو - هء5ز

 :عوتلا اذه ىف ٌتامهم ىلي ايف "007 - ىعباتلا فيرعت
 :ةقبط ةرشع سمح ىلع نيعباتلا نأ .«هللا ديع وبأ ظفاحلا» ركذ - ١

 0.7 - : هنايب ءراكنإ اهب مهاّمس نم ضعب ىف هيلعو ةرشعلا اوقحل نيذلا :ىلوألا

 4-0 ةباحصلا ءانبأ نم كلك هللا لوسر ةايح ىف اودلو نيذلا نوعباتلا مهيلي

 81١7 - 004 كلذ نايب .القنو ىنعم ءرظن اذه همالك ىفو

 .ةغللا ىفو .حلطصملا ىف مرضخملا فيرعت نومرضخملا :ةيناثلا
 1 "01 اعبات نيرشع مهب غلبف «ملسم» مهركذ

 0١14 ةئام نم رثكأ مهب غلب هنأ نيرخأتملا ضعب ركذ .كلذ نم رثكأ مهو
 0١15 ةنيدملا لهأ نم ةعبسلا ءاهقفلا .نيعباتلا رباكأ نم .:ةةثلاثلا

 | ةرمعو نيريس تنب ةصفح :ءاسنلا نم نيعباتلا اتديسو 017 مهيف فالخ ىلع نيعباتلا لضفأ :ةعبارلا

 "017 ىرغصلا ءادردلا مأ : هك تسيلو - امهتثلاثو .نمحر لادبع تنب
 اددع ىّمَسو :ةباحصلا نم مهنم دحأ ٌحامس حصي ملو نيعباتلا ىف ٌدَعَت ةقبط :لاق ,مكاحلا نع ةسماخلا

 ىفو ندا اددع دع ىمسو ..ةباحصلا اوقل دقو نيعباتلا عابتأ ىف سانلا دنع ٍمهُداَدِع ةقبطو .مهنم

 ...ةباحصلا نم مهر نيعباتلا نم اوُدُع موق كانه .مث "9018 لاقم هلاق ام ضعب

 / 0١19 اتوم مهرخآو ءاتوم نيعباتلا لوأ

 رغاصألا نع ةاورلا رباكألا ةفرعم :نوعبرألاو ىداحلا عوتلا

 : "منو - مها

 .امهتلزنم كلذب لهجُتف ىوارلا نم لضفأ وأ ربكأ هنع ىورملا نوك مُهوَُي الأ .هيف ةدئافلا نم
 نوكي نأ اهنمو .هنع ىورملا نم ةقبط مدقأو انس ربكأ ىوارلا نوكي نأ اهنم :برضأ ىلع وهو
 اعيمج نيهجولا نم ربكأ ىوارلا نوكي نأ اهنمو . 561 - هنع ىورملا نم اردق ربكأ ىوارلا
 ىباحصلا ةياور عونلا اذه تحت جردنيو .مهذيمالتو مهباحصأ نع ظافحلا ءاملعلا نم ريثك ةياورك

 014 - عونلا كلذ ةلثمأو .ىعباتلا عبات نع ّىعباتلا ٌدياور كلذكو .ىعباتلا نع

 ٠ صعب نع مهضعب نارقألا ةياور نم هادعامو جْبَدملا :نوعبرألاو ناثلا عوتلا

 "نو - ه8

 نسلا ىف براقتلاب هقا دبع وبأ مكاحلا ىفتكا ابرو .دانسإلاو نسلا ىف نوبراقتملا مهو



 ىعوض وم سرهف دله

 .رخآلا نع امهنم دحاو لك نانيرقلا ىوري نأ وهو جبدملا اهنم :نيرقلا نع نيرقلا ةياورو
 | 071 - نيعباتلا عابتأو نيعباتلاو .ةباحصلا :ىف هتلثمأ

 ..هنع هني رق ىوزري الو ءرخألا نع نينيرقلا دحأ قوري نأب .جبدملا ريغ اهنمو

 6158 - ة'؟8 ةسداسلا ةقبطلا ىلإ .ةباحصلا ةقبط نم جبدملا ريغو جبدملل مكاحلا ةلثمأ

 ةاورلاو ءاملعلا نم تاوخألاو ةوخإلا ةفرعم : نوعبرألاو ثلاثلا عونلا

 الاله © لف

 .مهريغو «جارسلا سابعلا وبأو ,ىئاسنلاو :ىنيدملا نبا ىلع» هيف فنص

 "0؟7:ةسمخلاو .ةعبرألاو ,ةثالثلاو ةباحصلا نم نيوخألا ةلثمأ نم

 0٠" نيعباتلا ىف ةثالثلا ةوخإلا ةلثمأ نمو "014 - 859 نيعباتلا نم نيوخألا ةلثمأ نمو

 ةلثمأ نمو "017 :ةرشعلا ىلإ ."077 نيعباتلا ىف ةسمخلا ةلثمأ نمو .نيعباتلا ىف ةعبرألا ةلثمأ نمو

 .ةئام ىلع ديزي امل الاثم مهتلعج تئش نإو كلام نب سنأ ونب ةرشعلا

 "0176 - كلام نب سنأ نع ءسنأ هيخأ نع ىسحي هيخأ نع نيريس نب دمحم ىور دقو

 ما - 817 .رثكأو تارشع مالسإلا ىف هل دلو نمم مهريغو ةباحص دالوأ ةرثكل ةلثمأ

 6186 رشع ىنثاو ءرشع دحأ لاثمو .ةرشعلاو ,ةوخإلا ةعستلا لاثمو

 017 .ةمركملا هذه ىف دحأ مهكراشي مو لك هلا لوسر اوبحصو اورجاه .ةعبسلا ةوخإلا ,نرقم ونب

 ه؟4 نييردب ةباحص ةوخإ ةعبس .ءارفع_ونب

 018 ناوضرلا ةعيبو .ةيبيدحلاو اردب اودهش ةينامث ةوخإ .نويملسألا ةثراح وتب

 78179 :ةرشع دحأ بلطملادبع نب سابعلاونبو .ةبحص مه ةرشع. عستلا هتاوخأو هللادبع نب رباج

 ءانبألا نع ءابآلا ةياور ةفرعم :نوعبرألاو عبارلا عونلا
 "مالو - هل.

 ءابآلا نع ءانبألا ةياور ةفرعم :نوعبرألاو سماخلا عونلا

 "6 - م8.)

 نب ورمع ةخسن) وحن .دجلا نع بألا نع .نبالا ةياور :ناعون وهو .دجلاو بألا هيف ْمَسِي مل ام ههأ

 "087 - 04١ صاعلا نب ورمع نب هقادبع هدج نع هيبأ نع (بيعش

 ىريشقلا ةديح نب ةيواعم ىباحصلا هدج نع .هيبأ نع (ميكح نب زهب ةخسن) و

 0117 - 5047 ىمايلا بعك نب ورمع هدج نع .هيبأ نع فرصم نب ةحلط (ةخسن)و

 011 اقسن .رشع دحألو 0468 اقسن .ءابآ ةرشعلو 064 اقسن ضعب نع مهضعب ىوري ءابآ ةعستل لاثم



 لدن ىعوضوم سرهف

 084)/ ةتسلو ,ةعبسلو 067 ءاقسن ضغب نع مهضعب ءابآ ةينامثل لاثمو

 "048 هتلثمأ نم ءادج عساو باب كلذو ءّدجلا نود هيبأ نع نبالا ةياور :ىناثلا عونلا

 :نوعبرألاو سداسلا عونلا

 رخأتمو مدقتم ناياور هنع ةياورلا ىف كرتشا نم ةفرعم
 "موا - ةهمه٠)

 66 كلذ ريغ ىف عقي دق لب ,رغاصألا نع رباكألا ةياور ىف كلذ رصحني ال
 -00١١ 00. - ريثكب هنم كلام مامإلا ىظح دقو .هتلثمأ نمو .هدئاوق نم

 دحاو و وار دإ هنع وري , نم ةفرعم :نوعبرألاو عباسلا .عونلا
 . "هوم - هم؟)

 00١" ةباحصلا نم هلاثم .هري مل هنإ حالصلا نبا لاق ,باتك هيف ملسمل

 امهيحيحص ىف ناخيشلا هنع وري مل .ليبقلا اذه نم ادحأ نأب مكح (لخدملا) ىف هللا دبع وبأ مكاحلا
 2 "5004 - هيلع كلذ ضقنو

 هه - نيعباتلا عابتأ ىف هلاثم "007 - نيعباتلا نم عونلا اذه لاثم

 ةفلتخم توعن وأ ءامسأب َرِكَذ نم ةفرعم :نوعبرألاو نماثلا عونلا

 "مكر -مهم9)

 004 هريغو «ىرصملا .ديعس نب ىنغلا دبع» ظفاحلا هيف فنص .ةسام هيلإ ةجاحلاو .صيوع نف اذه
 ظفاحلا بيطخلا خويش نم ىرخأ ةلثمأو .ىنغلا دبع ظفاحلا ركذ: ام ,هتلثمأ نم
 65١ رخآ عضوم ىف همساب ركذي مث ءىرهزلاك ةبسنإ صخش ركذُي نأ «كلذ نم لقأ سبلي ام

 ىكلاو باقلألاو ءامسألا نم .داحآلا تادرفملا ةفرعم :نوعبرألاو عساتلا عونلا
 "موو - ه59

 ريكب نبأ ظفاحلا هيلع كردتساو ءاهرهشأ نم (ىجيدربلل ةدرفملا ءاسألا) باتكو .فينصتلاب اضيأ
 مخك - مكال ب : نيعباتلاو ةباحصلا ىف- مجعملا فورح ىلع ةبترم ةدرفملا ءامسألا نم

 مكأفو - مكه باقلألا نم دارفألا لاثمو لا ةدرفملا َىكلا نمو



 ىعوضوم سرهف / 1

 ىكلاو ءامسألا ةفرعم :نيسمخ ىفوُما عونلا
 (ما/4 - هامء)

 ..ربلا دبع نباو .ريبكلا مكاحلاو .ىئاسنلاو .ملسمو .ىيدملا نبا باتك اهنم .ةريثك اهّيتك
 :بورض ىلع ىنكلا باحصأو .ىنكلا ىوذ ءامسأ انه دارملا

 ةينكلا ريغ هل ةينكال نمو .ىرخأ ةينك هل | نم مهنم .مهانك اك مهواسأن .ىنكلاب اوُمْس نيذلا .اهدحأ

 هالا همسا ىه ىتلا
 مهئامسأ ىلع فقوي مو مهاتكي اوف رع نيذلا :ىناثلا برضلا

 "017 ةباحصلا ريغ نمو 077 ةباحصلا نم هلاثم
 01غ هلاثم .ءابسأو تك اهريغ مهو .ىنكلاب اوبَقُل نيذلا :ثلاثلا
 ه0 رثكأ وأ ناتينك هل نم :عبارلا

 "0171 :هلاثم .رثكأوأ ناتينك فالتخالا ىلع هل ركّذف هتينك ف فلتخا نم : : سماخلا برضلا

 0/8 ةباحصلا ريغو "86ا/ال ةباحصلا نم هلاثم .همسا ىف فلتخاو هتينك تفرع نم :سداسلا

 01/8 - هلاثم .ليلق ِكلذو ءاعم همساو هتيتك ىف فلتخا نم :عباسلا

 01/4 - هتلثمأ نم ءارهتشاو اعيمج افرعو .همساو هتينك ىف فلتخُي مل نم :نماثلا

 ,ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع لوهجي ريغ كلذ عم همساو ,همسا نود هتينكي رهتشا نم :عساتلا

 هال4 ..هلاثم .مهنم ةباحصلا دعب نميف حيلم فينصت ربلا دبع نبالو

 .ءامسألاب نيفورعملا كك ةفرعم :نوسمخلاو ىداحلا عونلا

 "ماع - هم١)
 68٠" كاذ ماسقأ نم امسق لعجي نأل حلصي رخآ دجو نمو .هلبق ىذلا عوتلا ٌدض ءدجو نم اذهو
 04١ هللادبع ىبأب ىنكي نممو .دمحم ىبأي ةباحصلا ىف ىنكي نم

 087 نمحرلا دبع ىبأي مهنم ىنكي نمو

 مهعم ركذي نمو نيثّدحملا ٌباقلأ : :نوسمخلاو ىاثلا عوتلا
 "649 - هلل

 .ىكلفلا نبا لضفلا وبأو ىزاريشلا ركب وبأ» اهيف فنص نمتو .ةرثك اهف

 هما ههركي ام وهو زوجي ال امو ءبّقلملا ههركيال ام وهو هب فيرعتلا زوجي ام ىلإ مسقنت

 ةجاحلا ناكمل مرحي الف الإو .ىلوأ وهف هنع لودعلا نكمأ نإف .هب رهتشاو ههركي ناك ول

 هما .فيرعتلل



 1 ىعوضوم سرهف

 :راتخم اهنم جذوفأ

 ةكم قيرط ىف لض امنإو «لاضلا» ميركلا دبع نب ةيواعم :ناحيبق نابقل اهمزل ناليلج نالجر
 ه7 هظفح ىف ال همسج ىف افيعض ناك «فيعضلا» :ىسوسرطلا دمحم نب هللادبعو

 "084 رفعج نب دمحم ىرصبلا ركب ىبأ بقل «ردنغ» .ىسودسلا نامعنلا وبأ .مراع وهو ثلاثو
 080 رفعج نب دمحمب سيل نمو رفعج نب دمحم مهؤامسأ نمل نورغآ ةردانغ هعمو

 .أطوملا بيرغ بحاص شفخألا .رصيق .هتسر .جينُر ,بابش .ةقعاص «راجنغ» .: باقلألا نمو
 ه 41 :نوروهشملا ةثالثلا نويوحنلا شفاخألا

 نب ىبحي» باحصأ رابك نم .ةسمخلا نويدادغبلا «ُهّمَع امو ,هجليكو .لجعلا ٌديِبُحو ,ةرزجو ءعّيرم» ٠
 مهبقل ىذلا وهو «نيعم

 دامح نب نسحلا - روهشملا - ةداجس»

 كلذب اههبّقل نيكد نب لضفلا ميت ىبأ باحصأ نم «نيطُمو ,هنادكشُم»
 كرابملا نبا بحاص .ىزورملا نامثع نب هللا دبع» مهربكأ .ةعامج بقل «نادبع»

 باسنألاو ءامسألا نم فلتخملاو فلتؤملا :نوسمخلاو ثلاثلا عونلا
 "ىلا - هو0)

 لامكإلا) اهلمكأ نم :ةنيفم تك ديف تنس هتغيص ظفللا ىف فلخيو «ةتروص أطل ىف قلثأي ام وه
 ٠ (الوكام نبا رضن ىبأل

 09٠ نيرخأتملا نم ةعامج كلذ ىف فنصو .لصألا ىلع اليذ .ةطقن نبا ظفاحلا هيلع كردتساو
 ىف ام ٍطبضب صتخي امو .مومعلا ىلع وه انم 8 :طبضلا تحت فلتخملاو فلتؤملا نم لخد ام

 . .ًطوملاو نيحيحصلا

 0-5015 :مالسو مالَس : مومعلا نم

 5091: : ماّرحو مارح 0 017 : :زيركو نيك : ةرامعو ,ةرامع

 3 نويسنعلاو نويسبعلاو ,نويشيعلا

 50: : لَسَعو ,لسع ٍةرَْسلاو يرفشلا ؛ةديبع ديو ةديبع وبأ

 0117 لاّمجلاو لاَمَحلا ءرّوسِمو روسم ٠ ,ريمقو ريَمَق ,مانَعو مانع
 ىبأ نب ىسيع :لثم .لاق ام فيك ابيصم ظفاحلا نوكيو ,طلغلا نم هيف نمؤي ام بابلا ىف دجوي دق

 054 طابخلاو طانحلاو طاّيخلا :ملسم طاّخلاو .طاّبُحلاو طائحلا : ىسيع

 : (أطوملاو ءاهدحأ وأ .نيحيحصلا) ىف ام طبض ىناثلا مسقلا

 3 . ريسنو ,ريسيو ءريشبو ؛ ؛رسبو ءرشب ؛رايسو ءراسيو ءراشَي هنم

 ٠.7-:ةثراحو ,ةيراج ؛ءاّربلاو ءءاَرَبلا ؛ديِرَيلاو دن ربلاو ديريو ديزي
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مممممممممماماامماسسسمممسمس ا ا

 كة مم

 5 :١ : مزاخو «مزاح ؛نيضخو نيَصحو «نيصخ ؛شارخو «شارح ؛ريّدحو .ري رجو زي رح

 16 ؟- ميكحو ميكح ؛ ؟بيبحو «بيبخ 5 د: :حايرو ,حابر 5 7”: : ناّيحو ,نابجو «ناّيَح

 هما

 26 مُيَلَسو «ميلس ؛ ميزو هديب

 5.6 :ناميلسو ءنامْلَس ؛ ؛حي رشو «جيرس ؛ملاسو ءملَس

 7017 ةدابعو ءةداّيُع ؛ةديّبُعو ,ةديبع ؛نابيشو نانسوبأو نانس مأو ناس ءةمّلَسو ,ةملَس

 5٠١1 - دفاوو ءدقاو ؛ليقعو ليقع ؛داّبعو ءدابع؛ .ةدّبعو :ةدبع

 ش :فورحلا ىلع/باسنألا نمو
 508 ىرصبلاو ءىرضنلاو ءىرصنلا ِاّريلاو راّرَيلا 707 - ىلبألاو - ىليألا

 4 ىريرحلاو «ىريَرجلا ؛ىروثلاو .ىزّوَتلا

 31١ ىنادمَشاو ءنناَدْمْما ؛ىملسلاو :ىملَسلا .ىمارحلاو ,ىما حلا ؛ىثراحلاو ,ىراجلا

 اهوحنو باسنألاو ءاهسألا نم قرتفملاو قفتملا :نوسمخلاو عبارلا عونلا
 "ىكل - ولم

 :ماسقألا نم ىلي امل يفوتسم ريغ نكي نإو .ليفح باتك هيف بيطخللو ءاطخو اظفل قفتملا وه
 511 :مهئابآ ءاسأو مهؤامسأ تقفتا نمم قرتفملا : لوألا
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 31 ةنس :دمحأ نب ليلخلا :هلاثم

 هلبق ٌدحأ هب مستي ملف لكي انيبنل - دمحأ - مسالا اذه ىلاعت هللا ظفح :افشلا ف ضايع ىضاقلا نع

 5١14 «دمحأ نب ليلخلا نامز ىلإ .هدعب الو

 :هتلثمأ نم .كلذ نم رثكأ وأ مهدادجأو مهئابآ ءاسأو مهؤامسأ تقفتا نمم قرتفملا :ىناثلا مسقلا

 31١١0 دخاو رصع ىف مهلك ةعبرأ «نادمح نب رفعج نب دجأر

 .نانثا :«ىنوجلا نارمعوبأ» :هلاثم ءاعم ةبسنلاو ةينكلا ىف كلذ نم قفتا ام :ثلاغلا مسقلا

 515 ةئثالث :« شايع نب ركب وبأ» :هيراقي اممو

 ةعبرأ :«حلاص ىبأ نب حلاص» :هلاثمو ءاذه ُسكع عبارلا مسقلا

 هللا دبع نب دمحم» :هلاثم .مهتبسنو مهئابآ ءاسأو مهؤامسأ تقفتا نمم قرتفملا سماخلا مسقلا

 1١18 :ةقبطلا ىف نابراقتم نانثا :ىراصنألا

 .كلذ ريغب ركذي مل هنوكل لكشأو ,ةصاخ ةينكلا وأ مسالا ىف كارتشالا هيف عقو ام سداسلا مسقلا

 ثدح اذإ «دامح »و «ديز نب دامح» وهف ءبرح نب ناميلس وأ مراع هنع ثدح اذإ «دامح » : هلاثم

 نأ نكمأ نافع هنع ثدح اذإ ,دامح «ةملس نب دامس » وهف «لاهتم نب جاجحلا وأ «ىكذوبتلا هنع

 518 اسهدحأ نوكي

 ,ةفوكلابو ءرمع نبا :وهف :ةنيدملابو-سابع نباوأ -ريبزلا نبا :وهف .ةكمب ءليق اذإ «هقادبع)



 اذه , ىعوض وم س رهف

 - ىرصملا ثدح اذإو .كرابملا نبا وهف :ناسارخبو ءسابع نبا وهف ,ةرصبلابو ءدوعسم نبأ :وهف

 وهف ,هبسني الو ؛هللادبع نع : ّىكملا لاق اذإو 5١9 صاعلا نب ورمع نبأ وهف « هللا دبع » : نع

 ٠ سابع نبا

 نبا نع ةزمح وبأ مهلك 3 ةعبس نع تيور» :لاق «ةبعش » نعو ؛قلطأ اذإ سايع نبا نع «ةزمح وبأ»

 نارمع نب رصن ةرمجوبأ :ميجلاب هنإف ادحاو الإ - ىازلاو ءاحلاب - سابع

 لمآ : ىلمآلاو ءناتسربط لمآ : ىلمآلا : هتلثمأ نمو .ةصاخ ةبسنلا ىف قفتملا كرتشملا :عباسلا مسقلا

 اًبهذم ىفنحلاو .ةفينح ىنب نم « ىفنحلا» .نوحيج

 517١ (ةقفتملا باسنألا باتك) مسقلا اذه ىف ىسدقملا رهاط نب دمحملو

 هلبق نيعونلا نم بكرتي عون :نوسمخلاو سماخلا عونلا
 اللا -51؟9)

 فالتخالا اهبسن ىف دجوي وأ ءاهب افرع ىلا اههتينك وأ نيصخش ىمسا ىف قافتالا دجوي ام هنم

 ْ .هلبق عونلا ىف ناروكذمل فالتئالاو

 ةينك وأ اًسا اهبسن قفتيو اههامسأ فلتأيو فلتخي نأب سكعلا ىلع وأ

 (مسرلا ىف هباشتملا صيخلت) باتك هيف بيطخللو .هبتشيو براقتي ام .هيف فلتخملاو فلتؤملاب قحتليو
 ْ ف .هعوضوم نع همساب برعي مل نإو .هبتك نسحأ نم

 ضف «لُغ نب ىسومو « لع نب ىسوم» لوألا ةلثمأ نم

 نم مّرخملا ىلإ ةبسن «ىمّرَحمْلا هللا دبع نب دمحح» : ةبسنلا ىف فلتؤملاو فلتخملا ,كلذ نم قفتملا نمو

 ىف هثيدح .ىعفاشلا مامإلا نع ىور روهشم ريغ « ىمّرْخم لا هللا دبع نب دمح» و روهشم ,دادغب

 ,كلام مامإلا هنع ىور ىندملا ىليدلا ديز نب روث»و ىماشلا ىعالكلا «ديزي :نب روث» .ملسم

 000 5037 نيحيحصلا ىف هثيدحو

 :ةبسنلا ىف فلتؤملاو فلتخملا ةينكلا ىف قفتملا نمو
 "575 ىنابيسلا ورمع وبأو .قابيشلا ورمع وبأ»

 ,ةرارز نب رّمْعو «ةرارز نب ورمَع» : هتلثمأ نمف ,كلذ نم سكعلا ىلع وه ىذلا ىناثلا مسقلا امأو

 376 .«ىدسألا نائَحو .ىدسألا ناّيح» « هللا دبع ىبأ نب هللا دبعو ,هللادبع ىبأ نب هللاديبع «

 :نوسمخلاو سداسلا عونلا

 ريخأتلاو ميدقتلاب نوزيامتملا بسنلاو مسالا ىف نوهاشتملا ةاورلا

(/51790 -18) 

 1117 ديلولا نب ملسمو ؛ملسم نب ديلولا» :ديزي نب دوسألا» و «دوسألا نب ديزي» :هلاثم



 ىعوض وم س رهف 186

 ءاسألا نم بولقملا ىف بايترالا عفار) باتك عونلا اذه ىف «ظفاحلا بيطخلا» فنصو
 +98 - (باسنألاو

 مهئابآ ريغ ىلإ نيبوسنملا ةفرعم :نوسمخلاو عباسلا عونلا
 مولان 5159

 : بو رص ىلع كلذو

 نب ليبحرشو ءاضبب ونيو ,ةمامح نب لالبو ,ءارفع ونب :ةباحصلا نم مهنم :همأ ىلإ بسن نَم :اهدحأ
 5179 مهنع هللا ىضر «ىراصنألا ةتبح نب دعسو ..ةنيحب نب هللا دبعو ةنسح

 1 ةساره نب ميهاربإو ءةيلع نب ليعامسإو ,ةيفنحلا نب دمحم : :ةباحصلا ريغ نمو

 :ةباحصلا نم .هتدج ىلإ بسن نم :ىناثلا

 17١ .ةيصاصخلا نب ريشبو .ةينم نب لغي»

 .هيبأ مأ ىهو .ىدادغبلا دمحأ وبأ ,ةنيكس نبا» : م نبأ خويش نمو

 دج ىلإ بسن نم :ثلاثلا

 «ةيراج نبا عمجيو ٠ .ىلذهلا ةغبانلا نبا لو «حارجلا نبا ةديبع وبأ» : : مهنع هللا ىضر ,ةباحصلا نم
 .لبنح نبا دمحأو ,ةكيلم ىبأ نباو .هيقفلا ليل ىبأ نباو ءبئذ ىبأ نباو ,نوشجاملا ونب :مهدعب نو

 .ةبيش ىبأ ونبو ,مامإلا
 5737 (رصم خيرات) بحاص .سنوي نبأ ديعس وبأ : نيرخأتملا نمو
 : مهنم :بيسب هنم وه .هيبأ ريغ لجر ىلإ بسن نم :عبارلا
 ىشرقلا ثوغي دبع نب دوسألا رجح ىف ناكو «دوسأللا نبا دادقملا»
 همأ جوز :راتيدو ءلصاو نبا وهو ,139 «رانيد نبا نسحلا»

 اهرهاظ فالخ ىلع ىتلا ِبَّسْنلا ةفرعم :نوسمخلاو نماثلا عونلا
 "مى - 585

 . :كلذ نم
 "+15 اهيلإ بسنف اًردب لزن :«ىردبلا دوعسم وبأ»
 مهنم سيلو .ميت ىف لزن :« ىميتلا ناخرط نب ناميلس» .

 نالاد ىف لزنو ,دسأ ىنب ىلوم وه :«ىنالادلا دلاخ وبأ»

 ةكمب زوخلا بعش ىف لزن امنإو ,زوخلا نم سيل :«ىزوخلا ديزي نب ميهاربإ»
 ةفوكلاب مرزع ةنابج لزن :«ىمزرعلا ناميلس نب كلملا دبع»
 سيقلادبع نم نطب مهو :مهيف لزن : «ىقوعْلا ناميلس نب دمحم »



 11 ْ ىعوضوم سرهف
 تتتتةتطةةئت>:ةةت” امسساسمام 9333010111

 همأ ىلإ ايملس بسن :«ىملسلا فسوي نب دمحأ»

 570 كلذك «ىملسلا نمحرلا دبع وبأو .ىملسلا ,ديجُن نب ورمع وبأو

 1 :هب قحتليو كلذ نم برقيو

 .هايإ هموزلل «سابع نبا ىلوم ءمسقم»

 .هرهظ راقف ىف هتباصإل .نيعباتلا دحأ «ريقفلا ديزي»
 و هَ

 "176 نيئاذحلا ىف هسولجل كلذب فصوو ءاذح نكي مل «ءاذحلا دلاخ»

 تامهبملا ةفرعم :نوسمخلاو عساتلا عونلا

 327 - م0

 .ءاسنلاو لاجرلا نم .ثيدحلا ىف هركذ مهبأ نم ءابمسأ ىأ

 :ماسقأ ىلع وهو .امهريغو بيطخلاو .ظفاحلا ديعس نب ىنغلا دبع :اهيف فنص

 ”1ا/ :هلاثم ,ةأرما :وأ ءلجر :هيف ليق ام

 14 :هلاثم ,ةنالف نبا وأ .نالف نبا :هيف ليق نأب مهيأ ام

 515 هلاثم ,ةجوزلاو جوزلا :اهنمو :هلاثم ءةمعلاو .معلا :اهنمو

 . ةاورلا خيراوت ةفرعم :نيتس ىفوملا عونلا
 "ىمع - وعر

 زييقو سيلدتلاو بذكلا نع فشكلاو دانسإلا لاصتا ةفرعمل ,ةاورلا ىلع داقنلا ةباقر نم لاثمو .هاودج

 ءطلتخا نمع ةياورلا نمز ا

 .خيراوت تيمس كلذلف. ,تايفولا ركذ ىلع ةلمتشم نيثدحملا خيراوت

 خيراوتلا نم نويع

 غ :مهتايفو خيراتو ءرمعو ركب ىبأ هيبحاصو ءرشبلا ديس انديس نس ىف حيحصلا - ١

 نى - هم :مهنع هللا ىضر ةرشعلا ىقابو .لعو .نامثعو

 مالسإلا رشتنا نيح رابتعاب .نيتس مالسإلا ىفو ةنس نيتس ةيلهاجلا ىف اشاع ,ةباحصلا نم نانثئا - ؟

 "5861 تباث نب ناسحو ,مازح نب ميكح :عاذو

 (145 - 544) هراشتنا نيح نم مالسإلا ىفو .ةيلهاجلا ىف ارم .ةباحصلا نم نورخآو

 ىعفاشلاو ةفينح وبأو ,سنأ نب كلامو ىروثلا نايفس .ةعوبتلا بهاذملا باحصأ خيراوت - *

 * مهنع هللا ىضر .دجأو

 ىرهاظلا ىلع نب دوادو .هيوهار نب قاحسإو .ىعازمألا 37 .مهيف ىروثلا ركذ نم ىلوأ

 كم١ -



 ىعوضوم سرهف ' دل

 :ةدمتعملا ةسمخلا ثيدحلا بتُك باحصأ خيراوت - غ
 .ىذمرتلا ىسيع وبأو ىناتسجسلا دواد وبأو .ىروياسينلا جاجحلا نب ملسمو .ىراخبلا هللا دبع وبأ

 763١ ىئاسنلا نمحرلا دبع وبأو
 367 نئسلا بحاص .هجام نباو
 ش :انراصعأ ىف مهتافنصمب عافتنالا مّظع .ءالؤه دعب ,ظافحلا نم ةعبس - ©
 .ىرصملا ديعس نب ىنغلا دبع دمحم وبأ مث .ىروباسينلا مكاحلا هللا دبع وبأ مث ءىنطقرادلا نسحلا وبأ

 .ىناهبصألا ميعن وبأ مث

 بيطخلا ركب وبأو ,ىقهيبلا ركب وبأو .برغملا ظفاح ربلا دبع نبا رمع وبأ :مهدعب ةقبطلا نم مهيلي
 <08 57 :قرشملا ظفاح ىدادغبلا

 (3648 - 544) هراشتنا نيح نم مالسإلا ىفو ءةيلهاجلا ىف ورم :ةباحصلا نم نورخآو .
 ىعفاشلاو ةفينح وبأو ,سنأ نب , كلامو ىروثلا نايفس :ةعوبتملا بهاذملا باحصأ خيراوت -#

 56٠ مهنع هللا ىضر ,دجأو

 ىرهاظلا ىلع نب دوادو .هيوهار نب قاحسإو .ىعازوألا رك ,مهيف ىروثلا ركذ نم ىلوأ

 "لو 56٠

 :ةدمتعملا ةسمخلا ثيدحلا بتُك باحصأ خيراوت - ؛
 ,ىذمرتلا ىسيع وبأو قاتسجسلا دواد وبأو ,ىروياسينلا جاجحلا نب ملسمو ,ىراخبلا هللا دبع وبأ

 ش 70١ ىئاسنلا نمحرلا دبع وبأو
 2 507 نئسلا بحاص .هجام نباو
 :انراصعأ ىف مهتافنصمب عافتنالا مّظع .ءالؤه دعب ,ظافحلا نم ةعيس - 0
 ,ىرصملا ديعس نب ىنغلا دبع دمحم وبأ مث ,ىروباسينلا مكاحلا هللا دبع وبأ مث .ىنطقرادلا نسحلا وبأ

 ْش .ىاهبصألا ميعن وبأ مث
 يطخلا ركب أو قويا كب أو برقم ظفاح هيلا دع نبا مع ههأ :مهدعب ةقبطلا نم مهيلي

 +017/- 5017 :قرشملا ظفاح ىدادغبلا

 ثيدحلا ةاور نم ءافعضلاو تاقثلا ةفرعم :نوتسلاو ىداحلا عونلا

 "ىوو - 5604)
 .همقسو ثيدحلا ةحص ةفرعم لإ ةاقرملا هنإف ,همخفأو عون لجأ نم وه

 ىئاسنلاو ىراخبلل ءافعضلا بتكك .ءافعضلا ىف درفأ ام :هيف ثيدحلاب ةفرعملا لهأ فيناصت نم
 1 ٠ 50608 :ليقعلاو

 خيراتو .بيطخلل دادغب خيراتو ,ىدع نبال لماكلا :هيف عفانلا نمو .ىزوجلا نباو ,نابح نبالو
 .584 :ىبهذلا ظفاحلل نازيملاو هيلع امو لامكلاو .ركاسع نبال قشمد



 16١ "ىعوضوم سرهف

 .نابح نبا متاح ىبأ تاقثك ,بسحف تاقثلا ىف اهنمو
 ' - هدئاوف مظعأ امو - ةمثيخ ىبأ نبا خيراتو ءىراخبلا خيراتك .ءافعضلاو تاقثلا نيب عمج امو *

 504 :ىزارلا متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلاو

 نب ىحيو لينح نبا دمحأ مث ,ديعس نب ىبحي مث .جاجحلا نب ةبعش :لاجرلا ىف ملكت نم لوأ

 06 سالفلا ورمعو ىنيدملا نبا ىلعو 7615 :نيعُم

 : ةبيغلا اهيف لحت ىتلا عضاوملا نم نم اذهف ,ةعيرشلل ٌةنايص ةياورلا ىف زاج .دوهشلا ىف حرجلا زاج ابك

 6 ٠

 ايلس حربي اليك لهاستلا ىقوتيو هت .ىلاعتو كرابت هللا ىقتي نأ ,ليدعتلاو حرجلا ىف رظانلا ىلع

 | ْ .اهراع هيلع ىقبي ةمسب ائيرب مسيو

 أرقي وهو هل ليق نيح كلذ لثم نم فاخ - لادبألا نم ٌدَعِي ناك هنإ ليق دقو - .متاح ىبَأ نبا لعل

 تدعتراو ىكبف ؛ةنجلا ىف مهاحر اوطح نم مهنم لعل اماوقأ حرحجي هنإ (ليدعتلاو حرجلا) ىف هباتك 0

 50 باتكلا هنم طقس ىتح هادي

 نمحرلا ديع ىبأ حرج كلذ نم .هل ةحص ال اب مهوحرجف .دحاو ريغ ىلع دحاو ريغ هيف أطخأ دق

 3101 حرج هب قلعي ال مامإ ظفاح وهو «ىرصملا حلاص نب دمحا» ل ىئاسنلا

 509,588 ,"101 .حلاص نب دمحأ ظفاحلا هحرجو .ىئاسنلا ةيضق

 تاقثلا نم هرمع رخآ ىف طّلخ نم ةفرعم :نوتسلاو ىناثلا عونلا
 "ىحع - 55

 .كلذ ريغل وأ هرصب باهذل طلخ نمو ههَِرَحِل طّلخ نم مهنم

 77٠ هرمأ لكشأ نمو .هدعبو طالتخالا لبق مهنع 'ذخأ نم ىف مكحلا

 1714 - 377+ مهطيلخت تقوو مهلاوحأ نايبو ءاوطلتخا نمم ظافح نايعأ ءابسأ

 ناكو زيه امم كلذ نأ ةلمجلا ىلع فرعن ءامهدحأ وأ نيحيحصلا ىف هتياورب اجتح ليبقلا اذه نم ناك نم

 ش 5534 هطالتخا لبق هنع اذوخأم ْ

 ءاملعلاو ةاورلا تاقبط ةفرعم :نوتسلاو ثلاثلا عونلا
 "ىحإل/ - دوز

 110 ىدقاولا وهو .هبسني ال ءرمع نب دمحم نع هتياورو (دعس نب دمحمل ريبكلا تاقبطلا باتك

 وهو بارغإلا ةرثك ةنظم ملعلا ةعسو ملعلا عساو وهو ءاليدعتو احرج ءادج ريثك ىدقاولا ىف مالكلا

 5555 - 5586 هفعضب لوقلا قلطُي ال نأ راتخملاو .ةمهتلا ةنظم

 نمو .ةهج ىلإ ةبسنلاب ةدحاو ةقبط نم نانوكي نيصخش برف هيلعو ,نوبهباشتملا موقلا ةغللا ىف ةقبطلا

 770/ ..هلاثم .ىرخأ ةهج ىلإ ةبسنلاب نيتقبط



 ىعوضوم سرهف 1

 .ءاملعلاو ةاورلا نم ىلاوملا ةفرعم :نوتسلاو عبارلا عونلا
 انالف - 554)

 قالطإلا فصوب لئابقلا ىلإ نيبوسنملا ىلاوملا ةفرعم همه
 :ىلاوملا ىفو

 ,مهالوم . ىفعجلا ليعامسإ نب دمحم ىراخبلا مامإلاك مالسإ ىلاوم مه نمو ؛ ةقاتع ىلاوم مه نم
 ٠ «ىفعجلا سنخألا نب ناميلا» دي ىلع ملسأ ءايسوجم ناكو ءهّدَج نأل نييفعجلا ءالو ىلإ بس
 .كرابملا نب هللا دبع ىدي ىلع ملسأو اينارصن ناك :ىسجرساملا ىسيع نب نسحلا» و

 لئابقلا ىلإ نيبوسنمللو .ةالاوملاو فلحلا ءالوو مالسإلا ءالوو .ةقاتعلا ءالو نم لكل ةلثمأ
 ؟ىبرب - دحم

 97٠ هلاثم .اهالوم ىلوم ةليبقلا ىلإ بسن امبرو
 مه لهو ,راصمألا لهأ تاداس نع هايإ هلاؤسو «ناورم نب كلملا دبع» ىلع ةكم نم ىرهزلا مودق

 ٠ ؟اوداس ميو ؟للاوملا وأ برعلا نم
 لهأو .ناسازخ لهأو .ةريزجلا لهأو .ماشلا لهأو ءرصم لهأو .نميلا لهأو ,ةكم لهأ :تاداس

 97٠+ ةياورلاو ةنايدلاب اعيمج اوداس .برعلا نمف ةفوكلا لهأ ىوس ء.ىلاوملا نم مهلك :ةرصبلا
 , 57١ ىلاوملا نمف راسي نب ناميلس الإ .برع مهلك .ةعبسلا نوعباتلا ةنيدملا ءاهقف

 مهتادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم :نوتسلاو سماخلا عونلا
 ْ ”ىارج - 5/0

 - ناطوألا ىلإ باستنالا مهنيب ايف ثدح مالسإلا ءاج املف اهلئابق ىلإ بستنت برعلا تناك
 ١ .مالسإلا رايد

 نم ةيرقلاو ةدلبلا نيب وأ .نيدلبلا .دلب ىلإ ٍدلب نم ةلقانلا نم ناك نمل نيدلبلا نيب عمجلا ليبس
 "+ال8 :اهارق

 .اهيلإ هديناسأب هيلاوع نم ثيداحأ ةثالث حالصلا نبا ىور - ةفرعملا ىف - هقا دبع ىبأ مكاحلاب ةوسأ
 >/1 - 2137 اهنم ثيدح لكل دانسإلا لاجر ناطوأ ركذ مث

 ..باتكلا ماتخ مث

 حالطصالا نساحو .حالصلا نبا ةمدقم ةسرهف تع

 جارسلا اهداز قتلا ةسمخلا حا جاونألل ةسرهف ٠ 9 اهيفو

 السلا نبا ةمدقم



 ىعوض وه :سرهف

 (ت548خ4 77/7

 ريغ نوكي دقو .هل اح نوكي وأ .هل انا نوكي دقو - رثكي امم كلذو - ىباحص نع ىباحص ةياور

 1 58٠ // كلذ

 1 .هلبق امم ُلقأ كلذو .ضعب نع مهضعب ىوري ,ةباحصلا نم ةثالث .

 38١( //) ءضعب نع مهضعب ىوري ةباحصلا نم ةعبرأ
 .ديعس نب ىنغلا دبع ظفاحلل هيف باتك نم ,ةباحصلا ىعابرو .تايياحصلل ىعاير

 م4. - ه٠ // هقرط فلتخم نم .اهنم ىعابر لك جيرخت
 .544 // :ةباحصلا نم ةعبرأ قوف امل دحاو ثيدح

 ضعب نع مهضعب نيعباتلا ةياور ةفرعم :نوتسلاو عباسلا عونلا
7 -5595) 

 . ريثك وهو ءىعبات نع ىعبات ةياور

 .ضعب نع مهضعب ىوري نيعبات ةثالث

 .117 /7/ .لاثم ضعب نع مهضعب ىوري نيعبات ةعبرأ

 نوعبسلاو نماثلا عونلا
 كلذ ريغ وأ دلب وأ هقف ىف دانسإلا لاجر نم كرتشا نم

 (5919/- بو //

 :هنم ةلثمأو «هنايب

 ءاهقف هلاجر لك دانسإ
 597 // نويندم هلاجر دانسإ

 39114 // نويرصب اطاجر .ديناسأ

 5106 نويفوك اهاجر ,ديناسأ
 5153 // نويرصم هلك .دانسإ لاثمو ءنويماش هلك ءدانسإ لاثم



 حالصلا نبا ةمدقم ىلع حالطصالا نساحم تادايز 00 دل

 ثيدحلا بابسأ ةفرعم :نوتسلاو عساتلا عونلا
 الا" - هدم //

 394 // «تاينلاب لامعألا امنإ» ثيدحو .سيق م رجاهم

 ىغبني ىذلا اذهف .هقرط ضعب ىف لَقَنُي وأ .لقني ال ابرو .هنم ةلثمأ .ثيدحلا ىف لقني دق ببسلا
 599 // هب ءانتعالا

 7٠٠١ - 9١١ اهبابسأ ةفرعم ليبسل انايب ءقرطلا فلتخم نم .ثيداحألا نم ةعومجم جيرخت

 لخدمو .جذومنأ انه روكذملاو .اهحرش لوطي بابسأ اه ثيداحأ ءاهريغو صصقلاو ةعيرشلا باوبأ ىف
 //١7/,. همركو ىلاعت هللا نوعب .هيف طوسيم ةفاضإل

 نوتملاب قلعتملا خيراتلا - نيعبس ىفوملا عونلا
 (/ م 7

 هدئاوف

 / ,نيرمألا ٍرِجآبو ؛ةيدعبلاو ةيلبقلابو ؛اذك ناك ام لوأ :درجمب نوكي دق خيرأتلا

 رهشلا وأ ةنسلا ركذب نوكيو
 : لئاوألا نمف
 هلوطب .ثيدحلا «ةقداصلا ايؤرلا .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ّئئدب ام لوأ»

 (لئاوأ) ىف ءاملعلا فنص
 7١4 // لئاوألا باتك .هرخاوأ (ةبيش ىبأ نبا ركب ىبأ فنصم) ىفو

 000 (نساحملا) لئاوأل رايتخالا لاحم
 7١6 // انتعيرشبو ,مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاب قلعتت لئاوأ
 7١4 // ءاهب صوصخم .ملسو هيلع هللا ىلص .مدآل لئاوأ
 7١6 ملسو هيلع هللا ىلص .حونلو

 ١6 ملسو هيلع هللا ىلص .ميهاربإلو

 7١7 // ملسو اههيلع هللا ىلص .ميهاربإ نب ليعامسإلو

 .٠/18 - 7/1// رشبلا نم هريغل تسيل ,ةرخآلا ىفو ايندلا ىف ,مالسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبنل لئاوأ
 :ةعيرشلا :لئاوأب قلعتي امم
 7١8 // ةرجطلا ىلإ ثعبملا نم

 .ةرجطلا دعب ام تاونس ىف مث



 4110 حالصلا نبا ةمدقم ىلع حالطصالا نساحم تادايز

 راصنألاو نيرجاهملا نيب ملسو هيلع هللا لص ىخآو .هتكاسمو هدجسم قب اهيفو .ىلوألا ةنسلا نم

 .ناذألا عرشو

 ةيآلا «مكنيد مكل تلمكأ مويلا# :ىلاعت هلوق لّرتو .عادولا ةج ةجح اهيفو .ةرشاعلا ةنسلا ىتح

 فق ك7

 الا" - ال7١ نهنع هللا ىضر - هجاوزأ ىف لئاوألاب قلعتي .ام

 77 // هنع هللا ىضر ءركب ىبأل لئاوألا نمو

 هنع هللا ىطر «شحج نب هللا دبع» مالسإلا ىف أ ريمأ لوأ

 ال5١ // - هنع هللا ىضر - ,ةثراح نب ديزل ,ماشلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هدقع ءاول لوأو

 : لئاوألا نمو

 ال11 - !15 // نيرحبلاب ةعمج مث «ةنيدملاب :ةرجطلا لبق مالسإلا ىف تعمج ةعمج لوأ

 ٠1 // ةنيدملا رهاظ ..فوع نب ملاس ىنب ىف .ةنيدملاب لَ هللا لوسرل ةعمج لوأ

 ةليل عياب نم لوأو .ةرجهلا لبق - ةنيدملاب عمج نم لَو هنأ :اهنم تايلوأ هنع هلا ىضر .ةرارز نب دعسل
 78 // ةبقعلا

 : ةروثنملا لئاوألا نمو

 0000 :نيرمألا رخآ هيف ريتعملاف حسن ام ام امأف .خسني مل ايف لوألا عامسلاب رابتعالا

 ١7؟// :ةيدعبلاو ةيلبقلاب خيرأتلا نمو

 اللو  ا/**// :ةخرؤملا ثيداحألا نمو

 9*9 امايق هفلخ سانلا ةالصو ادعاق الص .هتوم ضرم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هقلا لوسر هلعف امو

 74٠ امهنع هللا ىضر .ديز نب ةماسأل هديب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هدقع ءاول رخآو

 ىف» :هرخآو «نيميلا كلمب ةيصولاو هللا اوقتا :هتافو ضرم ىف ملسو هيلغ-هتا ىلص همالك رخآ نم ناكو ٠

 غ٠ «ىلعألا قيفرلا



 كردتسم

 ءاجر «ىلي اهيف هيلع هيبنتلا ىغبني ام ,ةعبطملا براجتل ىتعجارم ىف هريرحت وأ هحيحصت ىنتاف امم عقو
 .«ليبسلا دصق هللا ىلعو» .ةعبطلا هذه نم مهخسن ىف هكاردتساو هحيحصتي ءارقلا ةداسلا لضفتي نأ

 بهاملا نم
 (هالال - 013)

 : ةفاضإ

 هال - مكأ

 عامسلل ةقبط لوأ ىف تبثم همساو
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